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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan 

untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian (UU 2 tahun 1989, pasal 16, ayat (1). 

Institut  pendidikan Indonesia merupakan satu perguruan tinggi yang memiliki visi dan misi yang 

jelas dalam menjalankan kinerja perguruan tinggi. visi dan misi yang dibuat bertujuan agar 

proses pendidikan yang dilakukan terhadap mahasiswa dan berbagai proses yang dilakukan oleh 

masyarakat IPI Garut dapat dilakukan dengan baik.   

Untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung tujuan dari 

pendidikan tinggi, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap berbagai kinerja yang dilakukan 

oleh perguruan tinggi mealui proses monitoring. Monitoring dilakukan untuk memberikan 

informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan,selain itu 

monitoring juga dilakukan untuk mengetahui kesalahan awal sehingga dapat dilakukan tindakan 

perbaikan, dan pada akhirnya dapat mengurangi risiko yang lebih besar. Monitoring dilakukan 

ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan.  

 

B. Tujuan  

Tujuan dari monitoring yang dilakukan di Fakultas Ilmu Terapan dan sains IPI Garut 

antara lain: 

a. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang 

b.  Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih 

besar. 

c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring 

mengharuskan untuk itu. 

 

 

https://www.kompasiana.com/tag/pendidikan


BAB II 

PELAKSANAAN 

 

A. Jadwal Pelaksanaan  

Monitoring dan evaluasi di Fakultas Ilmu Terapan dan sains IPI Garut, dilakukan setiap 

satu semester atau dalam satu tahun dua kali proses monitoring. Proses monitoring dan evaluasi 

pada tahun perkuliahan 2019/2020 pada semesester ganjil dilakukan pada bulan Januari 2019 dan 

untuk semester genap dilakukan pada bulan September 2020.  

 

B. Prosedur Pelaksanaan  

Monitoring didasarkan pada indikator pencapaian standar nasional, standar nasional 

perguruan tinggi di bidang akademik, kurikulum, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian, 

keuanga, pengguna lulusan, sarana dan prasarana serta SDM. Capaian tiap program yang 

dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang dapat dinilai persentase capaian kinerjanya, yaitu 

dengan membandingkan capaian kinerja pada saat ini dengan target yang diharapkan dapat 

tercapai. Informasi capaian program pada saat ini diperoleh dari berbagai unit kerja di 

lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut antara lain, LPM lingkungan Institut Pendidikan 

Indonesia Garut, Bidang Akademik, Bidang Kemahasiswaan, Badan Penjaminan Mutu, bidang 

Keuangan dan kepegawaian, bidang Layanan Data dan Informasi, Fakultas, Program Studi dan 

sebagainya. Selain itu juga dari dokumen-dokumen resmi lingkungan Institut Pendidikan 

Indonesia Garut antara lain laporan monitoring tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga 

kependidikan, mitra kerjasama, alumni dan pengguna alumni dan sebagainya. Beberapa indikator 

telah mencapai bahkan lebih tinggi dari target yang direncanakan, sehingga % capaian diberi 

angka 100%. Setelah semua indikator diisi dengan capaian, maka dapat diperoleh persentase 

capaian setiap program.  

Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan 

menggunakan instrumen berupa angket dengan empat skala yang melibatkan Aspek Tangibles, 

Assurance, Reliability, Responsiveness, dan Empathy.  

Aspek tangibles berkaitan dengan aspek fisik/peralatan serta penampilan dari penyedia 

layanan. Aspek Assurance berkaitan kemampuan untuk memberikan sesuatu yang dapat 

dipercaya (terjamin keandalannya). Aspek Reliability mencerminkan kemampuan untuk 



memberikan apa yang dijanjikan dengan handal, tepat, dan akurat. Aspek Responsiveness 

berkaitan mencerminkan kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang 

cepat dan responsif. Aspek Empathy berkaitan dengan tingkat kepedulian dan perhatian yang 

diberikan kepada pemangku kepentingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODOLOGI MONITORING DAN EVALUASI 

 

A. Metode Pelaksanaan Monitoring 

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode survey angket. Survey 

angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk 

dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan 

yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang data yang 

ingin diperoleh.  

 

B. Teknik Pengelolaan Data 

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif 

kuantitatif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu 

fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, serta akurat.  

Angket ini menggunakan Skala Likert, yakni menggunakan 4 (empat) alternative jawaban yang 

tersusun bertingkat dari alternative jawaban “sangat setuju” sampai alternative jawaban “sangat 

tidak setuju” dengan penskoran seperti berikut: 

4 = Sangat Setuju 

3 = Setuju 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat tidak setuju 

Perhitungan dengan menggunakan rata-rata dengan kriteria kepuasan seperti berikut: 

0  ≤ Sangat tidak puas < 50 

50 ≤ tidak puas < 70 

70 ≤ puas < 90 

90 ≤ Sangat puas ≤ 100 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN DESKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN JARAN 2019/2020 

 

Hasil dari kegiatan  monitoring terhadap kepuasan pengguna  yang dilakukan terhadap 

bidang Akademik, Sumber daya manusia, sarana&parasarana, Keuangan, Penelitian, 

Pengabdian, dan Kemahasiswaan antara lain sebagai berikut: 

 

A. Bidang Akademik 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan pengguna, diperoleh 

data untuk Semester Ganjil 2019/2020 sebagai berikut: 

 

Tahun 2019/2020 Ganjil 

 

Aspek Nilai (%) 

Tangibel 80 

Emphaty 81 

Reliability 79 

Responsiveness 78 

Assurance 77 

 Jumlah 395 

 Rata-Rata 79 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Bagian 

Akademik FITS Institut Pendidikan Indonesia tahun 2020 Ganjil salah satunya berkaitan dengan 

kepuasan pengguna terhadap layanan akademik FITS IPI Garut. Responden yang dilibatkan 

dalam evaluasi pelayanan bidang akademik yaitu seluruh mahasiswa dan dosen di lingkungan IPI 

Garut. Adapun aspek evaluasi yang diukur mengenai layanan Lembaga Penelitian berkaitan 

dengan Aspek Tangibles, Assurance, Reliability, Responsiveness, dan Empathy. Aspek tangibles 

berkaitan dengan  kesediaan  ruang  perkuliahan, laboratorium, perpustakaan yang 



representative, nyaman, dan bersih diperoleh hasil sekitar 80% menyatakan setuju bahwa 

ruangan yang ada adalah ruangan yang representative. Kemudian dalam aspek Assurance 

berkaitan dengan Layanan bidang akademik dalam memfasilitasi dosen untuk dan mahasiswa 

untuk melaksanakan proses perkuliahan serta menjalankan peraturan yang diberlakukan di 

kampus seperti sanksi, pelayanan kepada mahasiswa dan  penghargaan memperoleh nilai 

persentasi sekitar 77 % . Kemudian untuk Aspek Reliability memiliki nilai persentase sekitar 

79%, aspek ini berkaitan dengan kehandalan dosen dan staf, seperti apersepsi, pemberian dan 

penilaian tugas, komunikasi dengan dosen dan staf serta pelayanan dari staf akademik. Lalu, 

untuk  Aspek Responsiveness berkaitan dengan Ketanggapan bidang akademik dalam merespon 

kegiatan atau aktivitas mahasiswa memperoleh persentase sekitar 78%. Kemudian untuk Aspek 

Empathy berkaitan dengan Pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa seperti kebijakan 

dosen, bantuan pendanaan  mahasiswa mendaptkan persentse persetujuan  yakni 81%.Dari hasil 

suvey diperoleh rata-rata 79 dan masuk dalam kategori puas. Kemudian setelah melakukan 

survey ditemukan beberapa temuan yang perlu dilakukan tindakan perbaikannya, adapun temuan 

tersebuat anatara lain sebagai berikut.  

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan Perbaikan 

1 Bimbingan akademik yang 

diberikan oleh dosen 

pembimbing akademik belum 

dilakukan secara berkala 

Melakukan pelayanan 

secara berkala oleh dosen 

pembimbing akademik 

Sedang proses perbaikan 

oleh pihak terkait 

2 Bimbingan konseling dari 

pusat bimbingan konseling 

belum berjalan secara lancar 

Melakukan penjadwalan 

secara teratur mengenai 

bimbingan konseling oleh 

bagian Bimbingan 

konseling 

Dilaksanakannya 

koordinasi antara dosen 

wali dengan pihak 

bimbingan konseling 

3 Pelayanan asuransi bagi 

mahasiswa yang mengalami 

kecelakaan atau meninggal 

masih lambat dalam 

penanganannya 

Melakukan optimalisasi 

percepatan pelayanan 

asuransi  

Adanya koordinasi antara 

wakil dekan 2 dengan 

Prodi 

 



Dari tabel diperoleh tiga temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi, diperoleh data untuk Semester Genap 

2019/2020 sebagai berikut: 

Tahun 2019/2020  Genap 

Aspek Persen 

Tangibel 83 

Emphaty 82 

Reliability 81 

Responsiveness 80 

Assurance 79 

Jumlah 405 

Rata-Rata 81 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Bagian 

Akademik FITS Institut Pendidikan Indonesia tahun 2020 Genap salah satunya berkaitan dengan 

kepuasan pengguna terhadap layanan akademik FITS IPI Garut. Responden yang dilibatkan 

dalam evaluasi pelayanan bidang akademik yaitu seluruh mahasiswa dan dosen di lingkungan IPI 

Garut. Adapun aspek evaluasi yang diukur mengenai layanan Lembaga Penelitian berkaitan 

dengan Aspek Tangibles, Assurance, Reliability, Responsiveness, dan Empathy.  Aspek 

tangibles berkaitan dengan kesediaan ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan yang 

representative, nyaman, dan bersih diperoleh hasil sekitar 83% menyatakan setuju bahwa 

ruangan yang ada adalah ruangan yang representative. Kemudian dalam aspek Assurance 

berkaitan dengan Layanan bidang akademik dalam memfasilitasi dosen untuk dan mahasiswa 

untuk melaksanakan proses perkuliahan serta menjalankan peraturan yang diberlakukan di 

kampus seperti sanksi, pelayanan kepada mahasiswa dan penghargaan sudah sangat baik, hal ini 

dilihat dari persentasi sekitar 79 % . Kemudian untuk Aspek Reliability memiliki nilai persentase 

sekitar 81%, aspek ini berkaitan dengan kehandalan dosen dan staf, seperti apersepsi, pemberian 

dan penilaian tugas, komunikasi dengan dosen dan staf serta pelayanan dari staf akademik. Lalu, 

untuk  Aspek Responsiveness berkaitan dengan Ketanggapan bidang akademik dalam  merespon 



kegiatan atau aktivitas mahasiswa memperoleh persentase sekitar 80 %. Kemudian untuk Aspek 

Empathy berkaitan dengan Pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa seperti kebijakan 

dosen, bantuan pendanaan mahasiswa mendaptkan persentase sekitar 82%. Dari hasil suvey 

diperoleh rata-rata 81 dan masuk dalam kategori puas. Kemudian setelah melakukan survey 

ditemukan beberapa temuan yang perlu dilakukan tindakan perbaikannya, adapun temuan 

tersebuat anatara lain sebagai berikut: 

 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan Perbaikan 

1 Bimbingan akademik yang 

diberikan oleh dosen 

pembimbing akademik belum 

dilakukan secara berkala 

Melakukan pelayanan 

secara berkala oleh dosen 

pembimbing akademik 

Telah diterbitkannya 

surat edaran melakukan 

pembimbingan akademik 

secara berkala 

2 Bimbingan konseling dari 

pusat bimbingan konseling 

belum berjalan secara lancar 

Melakukan penjadwalan 

secara teratur mengenai 

bimbingan konseling oleh 

bagian Bimbingan 

konseling 

Dilaksanakannya 

koordinasi antara dosen 

wali dengan pihak 

bimbingan konseling 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

B. Bidang Sumber daya 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi, diperoleh data untuk Semester Ganjil 

2019/2020 sebagai berikut: 

Tahun 2019/2020  Ganjil SDM  

Aspek Persentase 

Tangibel 83 

emphaty 81 

Reliability 82 

responsiveness 80 

Assurance 80 



Jumlah 406 

Rata-Rata 81,2 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang sumber 

daya manusia di Fakultas ITS Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan dengan 

kepuasan pengguna terhadap pelayanan SDM di IPI Garut. Responden yang dilibatkan dalam 

evaluasi pelayanan yaitu dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan FITS IPI Garut. Adapun 

aspek evaluasi yang diukur mengenai pelayanan Dosen berkaitan dengan Aspek Tangibles, 

Assurance, Reliability, Responsiveness, dan Empathy.  Aspek tangibles berkaitan dengan 

kesediaan ruangan dosen yang representative, nyaman, dan bersih diperoleh hasil sekitar 83% 

menyatakan setuju bahwa ruangan yang ada adalah ruangan-ruangan yang representative. 

Kemudian dalam aspek Assurance berkaitan dengan perlakuan SDM terhadap mahasiswa dan 

dosen seperti pelayanan mengenai gaji, pelayanan keuangan, tunjangan karyawan, pembayaran 

uang kuliah diperoleh persentase sekitar 80%. Selain itu untuk  Aspek Reliability berkaitan 

dengan keterandalan para karyawan dan dosen dalam berbagai proses/kegiatan yang dilakukan di 

Kampus dari internal maupun eksternal memperoleh persentasi sekitar 82%. Lalu, untuk  Aspek 

Responsiveness berkaitan dengan Ketanggapan dosen dan karyawan dalam merespon setiap 

kegiatan atau aktivitas dengan cepat dan tepat serta membantu mengatasi permasalahan yang 

dihadapi oleh mahasiswa dan dosen memperoleh persentase sebesar 80%. Aspek Empathy 

berkaitan dengan kesediaan karyawan yang bersangkutan dalam memberikan waktu untuk 

diskusi mengenai berbagai permasalahan  dengan mahasiswa atau dosen(pengguna) memperoleh 

peresntase persetujuan sebesar 81%. Dari hasil monitoring diperoleh rata-rata sebesar 81,2 maka 

hasil survey terhadap bidang SDM dapat disimpulkan Puas. Namun untuk aspek responsive dan 

assurance memiliki persentasi paling rendah. Hal ini dikarenakan beberapa hal, anatara lain 

sebagai berikut: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Proses Pengajuan anggaran 

masih berjaan lambat dalam 

pencairannya 

Memperbaiki alur 

pencairan anggaran sesuai 

dengan Manual yang telah 

dibuat 

Dalam proses 

perbaikan dengan 

pihak-pihak yang 

terkait 



2 Ketanggapan Staf SDM 

mengenai permasalahan yang 

ada pada karyawan masih 

lambat 

Melakukan pembinaan 

terhadap Staff 

Dalam proses 

perbaikan dengan 

pihak terkait 

 

Dari tabel diperoleh dua temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

Tahun 2019/2020  Genap SDM  

Aspek Persentase 

Tangibel 84 

emphaty 81 

Reliability 83 

responsiveness 81 

Assurance 82 

Jumlah 411 

Rata-Rata 82,2 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang sumber 

daya manusia di Fakultas ITS Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan dengan 

kepuasan pengguna terhadap pelayanan SDM di IPI Garut. Responden yang dilibatkan dalam 

evaluasi pelayanan dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan FITS IPI Garut. Adapun 

aspek evaluasi yang diukur mengenai pelayanan Dosen berkaitan dengan Aspek Tangibles, 

Assurance, Reliability, Responsiveness, Empathy, dan Information System. Aspek tangibles 

berkaitan dengan kesediaan ruangan dosen yang representative, nyaman, dan bersih diperoleh 

hasil sekitar 84% menyatakan setuju bahwa ruangan yang ada adalah ruangan-ruangan yang 

representative. Kemudian dalam aspek Assurance berkaitan dengan perlakuan SDM terhadap 

mahasiswa dan dosen seperti pelayanan mengenai gaji, pelayanan keuangan, tunjangan 

karyawan, pembayaran uang kuliah diperoleh persentase sekitar 82%. Selain itu untuk  Aspek 

Reliability berkaitan dengan keterandalan para karyawan dan dosen dalam berbagai 



proses/kegiatan yang dilakukan di Kampus dari internal maupun eksternal memperoleh 

persentasi sekitar 83%. Lalu, untuk  Aspek Responsiveness berkaitan dengan Ketanggapan dosen 

dan karyawan dalam merespon setiap kegiatan atau aktivitas dengan cepat dan tepat serta 

membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen memperoleh 

persentase sebesar 81%. Aspek Empathy berkaitan dengan kesediaan karyawan yang 

bersangkutan dalam memberikan waktu untuk diskusi mengenai berbagai permasalahan  dengan 

mahasiswa atau dosen(pengguna) memperoleh peresntase persetujuan sebesar 81%. Dari hasil 

monitoring diperoleh rata-rata sebesar 82,2 maka hasil survey terhadap bidang SDM dapat 

disimpulkan Puas. Namun untuk aspek responsive memiliki persentasi paling rendah. Hal ini 

dikarenakan beberapa hal, anatara lain sebagai berikut: 

 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Ketanggapan Staf SDM 

mengenai permasalahan yang 

ada pada karyawan masih 

lambat 

Melakukan pembinaan 

terhadap Staff 

Pembinaan staf 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

C. Bidang Penelitian 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi, diperoleh data untuk Semester Ganjil 

2019/2020 sebagai berikut: 

Tahun 2019/2020  Ganjil 

 

Aspek Persentase 

Tangibel 84 

emphaty 83 

Reliability 81 

responsiveness 81 



Assurance 83 

Jumlah 412 

Rata-Rata 82,4 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lembaga 

Penelitian Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan dengan kepuasan pengguna 

terhadap layanan Lembaga Penelitian IPI. Responden yang dilibatkan dalam evaluasi pelayanan 

Lembaga Penelitian yaitu seluruh dosen di lingkungan IPI Garut. Adapun aspek evaluasi yang 

diukur mengenai layanan Lembaga Penelitian berkaitan dengan Aspek Tangibles, Assurance, 

Reliability, Responsiveness, dan Empathy. 

Dalam bagan di atas dapat diperoleh aspek tangibles sebesar 84% yang menyetujui 

mengenai ruang penelitian yang refresentatif dan Ruang penelitian yang nyaman dan bersih, 

kemudian untuk aspek Assurance  seperti perlakuan lembaga penelitian pada dosen dan mitra 

dan kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan dosen dan 

mitra seperti memfasilitasi dosen dalam melakukan penelitian dengan mahasiswa, melakukan 

pelayanan penelitian yang sesuai dengan prosedur memperoleh persentase persetujuan sekitar 

83% yang meliputi Membantu dosen dalam proses pengajuan penelitian, Memfasilitasi dosen 

melakukan penelitian dengan mahasiswa dan Pelayanan penelitian sudah dilakukan sesuai 

prosedur.  

Aspek Reliability berkaitan dengan kehandalan lembaga penelitian dalam pemberian 

informasi penelitian mengenai prosedur dan pendanaan penelitian baik dari internal maupun 

eksternal dengan persentasi sekitar 81%. Aspek Empathy berkaitan dengan pemahaman lembaga 

penelitian terhadap kepentingan dosen dan mitra, seperti membantu dalam mengatasi masalah 

penelitian, menetapkan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi peneliti, menyediakan 

waktu diskusi, dan melakukan pemantauan tingkat kemajuan penelitian mendapatkan persentasi 

sekitar 83%. Kemudian mengenai Aspek Responsiveness sebesar 81% yang  berkaitan dengan 

Ketanggapan Lembaga Penelitian dalam merespon setiap pengajuan penelitian dengan cepat dan 

tepat serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peneliti. Dengan nilai rata-rata 

sebesar 82,4 %, maka hasil survey terhadap bidang penelitian dapat disimpulkan puas. Namun 

untuk beberapa aspek masih memiliki persentasi rendah. Hal ini dikarenakan beberapa hal, 

anatara lain sebagai berikut: 



 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan Perbaikan 

1 Pemberian informasi penelitian 

terkait pendanaan dari 

lembaga, Dikti atau pihak 

eksternal masih belum lengkap 

dan terkadang lambat dalam 

penyampaian informasinya 

Melakukan penjadwalan 

dan penugasan khusus 

kepada staff Lemlit dalam 

memberikan berbagai 

informasi penelitian 

Menerbitkan surat edaran 

mengenai sosialisasi 

penerimaan pendanaan 

penelitian 

2.  Skap tanggap dan solutif 

dalam menghadapi 

permasalahan terkait 

pelaksanaan penelitian masih 

lambat 

Melakukan pembinaan 

terhadap staf Lemlit 

Dalam proses perbaikan 

dengan pihak terkait 

 

Dari tabel diperoleh dua temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi, diperoleh data untuk Semester Genap 

2019/2020 sebagai berikut: 

Tahun 2019/2020  Genap 

Aspek Persentase 

Tangibel 86 

emphaty 84 

Reliability 82 

responsiveness 82 

Assurance 84 

Jumlah 418 

Rata-Rata 83,6 

 



Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lembaga Penelitian 

Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan dengan kepuasan pengguna terhadap 

layanan Lembaga Penelitian IPI. Responden yang dilibatkan dalam evaluasi pelayanan Lembaga 

Penelitian yaitu seluruh dosen di lingkungan IPI Garut. Adapun aspek evaluasi yang diukur 

mengenai layanan Lembaga Penelitian berkaitan dengan Aspek Tangibles, Assurance, 

Reliability, Responsiveness, Empathy.  

Dalam bagan di atas dapat diperoleh aspek tangibles sebesar 86% yang menyetujui 

mengenai ruang penelitian yang refresentatif dan Ruang penelitian yang nyaman dan bersih, 

kemudian untuk aspek Assurance  seperti perlakuan lembaga penelitian pada dosen dan mitra 

dan kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan dosen dan 

mitra seperti memfasilitasi dosen dalam melakukan penelitian dengan mahasiswa, melakukan 

pelayanan penelitian yang sesuai dengan prosedur memperoleh persentase persetujuan sekitar 

84% yang meliputi Membantu dosen dalam proses pengajuan penelitian, Memfasilitasi dosen 

melakukan penelitian dengan mahasiswa dan Pelayanan penelitian sudah dilakukan sesuai 

prosedur.  

Aspek Reliability berkaitan dengan kehandalan lembaga penelitian dalam pemberian 

informasi penelitian mengenai prosedur dan pendanaan penelitian baik dari internal maupun 

eksternal dengan persentasi sekitar 82%. Aspek Empathy berkaitan dengan pemahaman lembaga 

penelitian terhadap kepentingan dosen dan mitra, seperti membantu dalam mengatasi masalah 

penelitian, menetapkan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi peneliti, menyediakan 

waktu diskusi, dan melakukan pemantauan tingkat kemajuan penelitian mendapatkan persentasi 

sekitar 84%. Kemudian mengenai Aspek Responsiveness sebesar 82% yang  berkaitan dengan 

Ketanggapan Lembaga Penelitian dalam merespon setiap pengajuan penelitian dengan cepat dan 

tepat serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peneliti. Dengan nilai rata-rata 

sebesar 83,6 %, maka hasil survey terhadap bidang penelitian dapat disimpulkan puas. Namun 

untuk beberapa aspek masih memiliki persentasi rendah. Hal ini dikarenakan beberapa hal, 

anatara lain sebagai berikut: 

 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan Perbaikan 

1.  Sikap tanggap dan solutif 

dalam menghadapi 

Melakukan pembinaan 

terhadap staf Lemlit 

Pembinaan staf 



permasalahan terkait 

pelaksanaan penelitian masih 

lambat 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

D. Bidang Pengabdian 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi, diperoleh data untuk Semester Ganjil 

2019/2020 sebagai berikut: 

Tahun 2019/2020  Ganjil 

Aspek  Persentase 

Tangibel 83 

emphaty 81 

Reliability 84 

responsiveness 82 

Assurance 82 

Jumlah 412 

Rata-Rata 82,4 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lembaga 

Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan dengan 

kepuasan pengguna terhadap layanan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IPI. Responden 

yang dilibatkan dalam evaluasi pelayanan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu 

seluruh dosen di lingkungan IPI Garut. Adapun aspek evaluasi yang diukur mengenai layanan 

Lembaga Penelitian berkaitan dengan Aspek Tangibles, Assurance, Reliability, Responsiveness, 

Empathy. Dalam bagan di atas dapat diperoleh aspek tangibles sebesar 83% yang menyetujui 

mengenai ruang Pengabdian yang refresentatif dan Ruang penelitian yang nyaman dan bersih, 

kemudian untuk aspek Assurance  seperti perlakuan lembaga Pengabdian pada dosen dan mitra 

dan kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan dosen dan 

mitra seperti memfasilitasi dosen dalam melakukan Pengabdian dengan mahasiswa, melakukan 



pelayanan Pengabdian yang sesuai dengan prosedur memperoleh persentase persetujuan sekitar 

82% yang meliputi Membantu dosen dalam proses pengajuan Pengabdian, Memfasilitasi dosen 

melakukan Pengabdian dengan mahasiswa dan Pelayanan Pengabdian sudah dilakukan sesuai 

prosedur.  

Aspek Reliability berkaitan dengan kehandalan lembaga Pengabdian dalam pemberian 

informasi Pengabdian mengenai prosedur dan pendanaan Pengabdian baik dari internal maupun 

eksternal dengan persentasi sekitar 84%. Aspek Empathy berkaitan dengan pemahaman lembaga 

Pengabdian terhadap kepentingan dosen dan mitra, seperti membantu dalam mengatasi masalah 

Pengabdian, menetapkan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi pelaksana, 

menyediakan waktu diskusi, dan melakukan pemantauan tingkat kemajuan Pengabdian 

mendapatkan persentasi sekitar 81%. Kemudian mengenai Aspek Responsiveness sebesar 82% 

yang  berkaitan dengan Ketanggapan Lembaga Pengabdian dalam merespon setiap pengajuan 

Pengabdian dengan cepat dan tepat serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh 

peneliti. Dengan nilai rata-rata sebesar 82,4 % maka hasil survey terhadap bidang Pengabdian 

dapat disimpulkan puas. Namun untuk untuk beberapa aspek masih memiliki presemtase rendah. 

Hal ini dikarenakan beberapa hal, anatara lain sebagai berikut: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Pemberian informasi 

pengabdian terkait pendanaan 

dari lembaga, Dikti atau pihak 

eksternal secara lengkap masih 

kurang 

Mengadakan sosialisasi 

secara rutin mengenai 

informasi pengabdian 

terkait pendanaan dari 

lembaga, Dikti atau pihak 

eksternal  

Sedang proses 

dilakukan sosialisasi 

secara rutin mengenai 

informasi pengabdian 

terkait pendanaan dari 

lembaga, Dikti atau 

pihak eksternal 

2 Sosialisasi mengenai prosedur 

atau pedoman pengabdian PT, 

Dikti, atau eksternal masih 

kurang 

Mengadakan Sosialisasi 

rutin mengenai prosedur 

atau pedoman pengabdian 

PT, Dikti, atau eksternal 

Sedang proses 

Sosialisasi rutin 

mengenai prosedur 

atau pedoman 

pengabdian PT, Dikti, 

atau eksternal 



 

Dari tabel diperoleh dua temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk kedua 

temuan tersebut. 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi, diperoleh data untuk Semester Genap 

2019/2020 sebagai berikut: 

Tahun 2019/2020  Genap 

Komponen Persen 

Tangibel 86 

emphaty 82 

Reliability 83 

responsiveness 84 

Assurance 83 

Jumlah 418 

Rata-Rata 83,6 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lembaga 

Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan dengan 

kepuasan pengguna terhadap layanan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IPI. Responden 

yang dilibatkan dalam evaluasi pelayanan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu 

seluruh dosen di lingkungan IPI Garut. Adapun aspek evaluasi yang diukur mengenai layanan 

Lembaga Penelitian berkaitan dengan Aspek Tangibles, Assurance, Reliability, Responsiveness, 

Empathy. Dalam bagan di atas dapat diperoleh aspek tangibles sebesar 86% yang menyetujui 

mengenai ruang Pengabdian yang refresentatif dan Ruang penelitian yang nyaman dan bersih, 

kemudian untuk aspek Assurance  seperti perlakuan lembaga Pengabdian pada dosen dan mitra 

dan kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan dosen dan 

mitra seperti memfasilitasi dosen dalam melakukan Pengabdian dengan mahasiswa, melakukan 

pelayanan Pengabdian yang sesuai dengan prosedur memperoleh persentase persetujuan sekitar 

83% yang meliputi Membantu dosen dalam proses pengajuan Pengabdian, Memfasilitasi dosen 

melakukan Pengabdian dengan mahasiswa dan Pelayanan Pengabdian sudah dilakukan sesuai 

prosedur.  



Aspek Reliability berkaitan dengan kehandalan lembaga Pengabdian dalam pemberian 

informasi Pengabdian mengenai prosedur dan pendanaan Pengabdian baik dari internal maupun 

eksternal dengan persentasi sekitar 83%. Aspek Empathy berkaitan dengan pemahaman lembaga 

Pengabdian terhadap kepentingan dosen dan mitra, seperti membantu dalam mengatasi masalah 

Pengabdian, menetapkan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi pelaksana, 

menyediakan waktu diskusi, dan melakukan pemantauan tingkat kemajuan Pengabdian 

mendapatkan persentasi sekitar 82%. Kemudian mengenai Aspek Responsiveness sebesar 84% 

yang  berkaitan dengan Ketanggapan Lembaga Pengabdian dalam merespon setiap pengajuan 

Pengabdian dengan cepat dan tepat serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh 

peneliti. Dengan nilai rata-rata sebesar 83,6 % maka hasil survey terhadap bidang Pengabdian 

dapat disimpulkan puas. Namun untuk untuk beberapa aspek masih memiliki presemtase rendah. 

Hal ini dikarenakan beberapa hal, anatara lain sebagai berikut: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Pemberian informasi 

pengabdian terkait pendanaan 

dari lembaga, Dikti atau pihak 

eksternal secara lengkap masih 

kurang 

Mengadakan sosialisasi 

secara rutin mengenai 

informasi pengabdian 

terkait pendanaan dari 

lembaga, Dikti atau pihak 

eksternal  

Sedang proses 

dilakukan sosialisasi 

secara rutin mengenai 

informasi pengabdian 

terkait pendanaan dari 

lembaga, Dikti atau 

pihak eksternal 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk satu 

temuan tersebut. 

E. Bidang Keuangan dan Sarpras 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi  pada tahun ajaran 2019/2020 diperoleh 

data sebagai berikut: 

Keuangan Ganjil Tahun 2019/2020 

Aspek Persentase 

Tangibel 81 



emphaty 80 

Reliability 78 

responsiveness 79 

Assurance 80 

Jumlah 398 

Rata-Rata 79,6 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang 

pelayanan Keuangan di Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan dengan kepuasan 

pengguna terhadap pelayanan keuangan di IPI Garut. Responden yang dilibatkan dalam evaluasi 

pelayanan keuangan yaitu seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan IPI Garut. Adapun aspek 

evaluasi yang diukur mengenai pelayanan keuangan berkaitan dengan Aspek Tangibles, 

Assurance, Reliability, Responsiveness, Empathy.  Aspek tangibles berkaitan dengan kesediaan 

ruangan karyawan keuangan yang representative, nyaman, dan bersih diperoleh hasil sekitar 81% 

menyatakan setuju bahwa ruangan yang ada adalah ruangan-ruangan yang representative. 

Kemudian dalam aspek Assurance berkaitan dengan Layanan karyawan keuangan dalam 

memfasilitasi dosen untuk mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam kampus, 

diperoleh persentase sekitar 80%. Selain itu untuk  Aspek Reliability berkaitan dengan 

pemberian informasi mengenai berbagai proses/kegiatan yang dilakukan di Kampus dari internal 

maupun eksternal memperoleh persentasi sekitar 78%. Lalu, untuk  Aspek Responsiveness 

berkaitan dengan Ketanggapan karyawan (Keuangan) dalam merespon setiap kegiatan atau 

aktivitas dengan cepat dan tepat serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh 

mahasiswa dan dosen memperoleh persentase sebesar 79%. Aspek Empathy berkaitan dengan 

kesediaan karyawan yang bersangkutan dalam memberikan waktu untuk diskusi mengenai 

berbagai permasalahan  dengan mahasiswa atau dosen(pengguna) memperoleh peresntase 

persetujuan sebesar 80%. Dengan nilai rata-rata sebesar 79,6 % maka hasil survey terhadap 

bidang keuangan dapat disimpulkan puas. Namun untuk untuk beberapa aspek masih memiliki 

presentase rendah. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain sebagai berikut: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Masih kurangnya kesediaan Melakukan pembinaan Pembinaan karyawan 



karyawan yang dalam 

memberikan waktu untuk 

diskusi mengenai berbagai 

permasalahan  dengan 

mahasiswa atau 

dosen(pengguna) 

kepada karyawan oleh 

kepala Kepegawaian 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

Keuangan Tahun 2019/2020 Genap  

Aspek Persentase 

Tangibel 82 

emphaty 81 

Reliability 80 

responsiveness 80 

Assurance 82 

Jumlah 405 

Rata-Rata 81 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang 

pelayanan Keuangan di Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan dengan kepuasan 

pengguna terhadap pelayanan keuangan di IPI Garut. Responden yang dilibatkan dalam evaluasi 

pelayanan keuangan yaitu seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan IPI Garut. Adapun aspek 

evaluasi yang diukur mengenai pelayanan keuangan berkaitan dengan Aspek Tangibles, 

Assurance, Reliability, Responsiveness, Empathy.  Aspek tangibles berkaitan dengan kesediaan 

ruangan karyawan keuangan yang representative, nyaman, dan bersih diperoleh hasil sekitar 82% 

menyatakan setuju bahwa ruangan yang ada adalah ruangan-ruangan yang representative. 

Kemudian dalam aspek Assurance berkaitan dengan Layanan karyawan keuangan dalam 

memfasilitasi dosen untuk mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam kampus, 

diperoleh persentase sekitar 82%. Selain itu untuk  Aspek Reliability berkaitan dengan 



pemberian informasi mengenai berbagai proses/kegiatan yang dilakukan di Kampus dari internal 

maupun eksternal memperoleh persentasi sekitar 80%. Lalu, untuk  Aspek Responsiveness 

berkaitan dengan Ketanggapan karyawan (Keuangan) dalam merespon setiap kegiatan atau 

aktivitas dengan cepat dan tepat serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh 

mahasiswa dan dosen memperoleh persentase sebesar 80%. Aspek Empathy berkaitan dengan 

kesediaan karyawan yang bersangkutan dalam memberikan waktu untuk diskusi mengenai 

berbagai permasalahan  dengan mahasiswa atau dosen(pengguna) memperoleh peresntase 

persetujuan sebesar 81%. Dengan nilai rata-rata sebesar 81 % maka hasil survey terhadap bidang 

keuangan dapat disimpulkan puas. Namun untuk untuk beberapa aspek masih memiliki 

presentase rendah. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain sebagai berikut: 

 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Pemberian informasi keuangan 

dari karyawan masih kurang 

maksimal 

Melakukan perbaikan 

system sehingga informasi 

keuangan dapat dilakukan 

secara otomatis dan 

mandiri 

Dalam proses 

perbaikan dengan 

pihak-pihak yang 

terkait 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

Sarana dan Prasarana Ganjil Tahun 2019/2020 

Aspek Persentase 

Tangibel 81 

emphaty 82 

Reliability 79 

responsiveness 79 

Assurance 80 

Jumlah 401 

Rata-Rata 80,2 



 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang 

pelayanan Bagian Sarana & Prasarana di Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan 

dengan kepuasan pengguna terhadap pelayanan Sarana dan Prasarana di IPI Garut. Responden 

yang dilibatkan dalam evaluasi pelayanan Bagian Sarana & Prasarana yaitu seluruh dosen dan 

mahasiswa di lingkungan IPI Garut. Adapun aspek evaluasi yang diukur mengenai pelayanan 

Bagian Sarana & Prasarana berkaitan dengan Aspek Tangibles, Assurance, Reliability, 

Responsiveness, Empathy.  Aspek tangibles berkaitan dengan kesediaan ruangan karyawan 

Bagian Sarana & Prasarana yang representative, nyaman, dan bersih diperoleh hasil sekitar 81% 

menyatakan setuju bahwa ruangan yang ada adalah ruangan-ruangan yang representative. 

Kemudian dalam aspek Assurance berkaitan dengan Layanan karyawan Bagian Sarana & 

Prasarana dalam memfasilitasi dosen untuk mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan di 

dalam kampus, diperoleh persentase sekitar 80%. Selain itu untuk  Aspek Reliability berkaitan 

dengan pemberian informasi mengenai berbagai proses/kegiatan yang dilakukan di Kampus dari 

internal maupun eksternal memperoleh persentasi sekitar 79%. Lalu, untuk  Aspek 

Responsiveness berkaitan dengan Ketanggapan karyawan Bagian Sarana & Prasarana dalam 

merespon setiap kegiatan atau aktivitas dengan cepat dan tepat serta membantu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen memperoleh persentase sebesar 79%. 

Aspek Empathy berkaitan dengan kesediaan karyawan yang bersangkutan dalam memberikan 

waktu untuk diskusi mengenai berbagai permasalahan  dengan mahasiswa atau dosen(pengguna) 

memperoleh peresntase persetujuan sebesar 82%. Dari hasil survey diperoleh rata-rata sebesar 

80,2 dan masuk kedalam kategori puas. Namun masih terdapat beberapa aspek yang memiliki 

presentasi rendah, hal ini dikarenakan: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Ketanggapan karyawan Bagian 

Sarana & Prasarana dalam 

merespon setiap kegiatan atau 

aktivitas dengan cepat dan 

tepat serta membantu 

mengatasi permasalahan yang 

Melakukan pembinaan 

kepada karyawan oleh 

kepala Kepegawaian 

Pembinaan karyawan 



dihadapi oleh mahasiswa dan 

dosen masih rendah 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

Sarana dan Prasarana Genap Tahun 2019/2020 

Aspek Persentase 

Tangibel 83 

emphaty 84 

Reliability 80 

responsiveness 80 

Assurance 82 

Jumlah 409 

Rata-Rata 81,8 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang 

pelayanan Bagian Sarana & Prasarana di Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan 

dengan kepuasan pengguna terhadap pelayanan Sarana dan Prasarana di IPI Garut. Responden 

yang dilibatkan dalam evaluasi pelayanan Bagian Sarana & Prasarana yaitu seluruh dosen dan 

mahasiswa di lingkungan IPI Garut. Adapun aspek evaluasi yang diukur mengenai pelayanan 

Bagian Sarana & Prasarana berkaitan dengan Aspek Tangibles, Assurance, Reliability, 

Responsiveness, Empathy.  Aspek tangibles berkaitan dengan kesediaan ruangan karyawan 

Bagian Sarana & Prasarana yang representative, nyaman, dan bersih diperoleh hasil sekitar 83% 

menyatakan setuju bahwa ruangan yang ada adalah ruangan-ruangan yang representative. 

Kemudian dalam aspek Assurance berkaitan dengan Layanan karyawan Bagian Sarana & 

Prasarana dalam memfasilitasi dosen untuk mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan di 

dalam kampus, diperoleh persentase sekitar 82%. Selain itu untuk  Aspek Reliability berkaitan 

dengan pemberian informasi mengenai berbagai proses/kegiatan yang dilakukan di Kampus dari 

internal maupun eksternal memperoleh persentasi sekitar 80%. Lalu, untuk  Aspek 



Responsiveness berkaitan dengan Ketanggapan karyawan Bagian Sarana & Prasarana dalam 

merespon setiap kegiatan atau aktivitas dengan cepat dan tepat serta membantu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen memperoleh persentase sebesar 80%. 

Aspek Empathy berkaitan dengan kesediaan karyawan yang bersangkutan dalam memberikan 

waktu untuk diskusi mengenai berbagai permasalahan  dengan mahasiswa atau dosen(pengguna) 

memperoleh peresntase persetujuan sebesar 84%. Dari hasil survey diperoleh rata-rata sebesar 

81,8 dan masuk kedalam kategori puas. Namun masih terdapat beberapa aspek yang memiliki 

presentasi rendah, hal ini dikarenakan: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Ketanggapan karyawan Bagian 

Sarana & Prasarana dalam 

merespon setiap kegiatan atau 

aktivitas dengan cepat dan 

tepat serta membantu 

mengatasi permasalahan yang 

dihadapi oleh mahasiswa dan 

dosen masih rendah 

Melakukan pembinaan 

kepada karyawan oleh 

kepala Kepegawaian 

Pembinaan karyawan 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

F. Bidang Kemahasiswaan 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi pada bidang kemahasiswaan pada 

tahun ajaran 2019/2020 diperoleh data sebagai berikut: 

Kemahasiswaan Ganjil Tahun 2019/2020 

Aspek Persentase 

Tangibel 78 

emphaty 77 

Reliability 74 



responsiveness 75 

Assurance 78 

Jumlah 382 

Rata-Rata 76,4 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang 

kemahasiswaan di Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan dengan kepuasan 

pengguna terhadap kemahasiswaan di IPI Garut. Responden yang dilibatkan dalam evaluasi 

pelayanan kemahasiswaan yaitu seluruh mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu terapan dan 

sains IPI Garut. Adapun aspek evaluasi yang diukur mengenai bidang kemahasiswaan berkaitan 

dengan Aspek Tangibles, Assurance, Reliability, Responsiveness, Empathy.  Aspek tangibles 

berkaitan dengan kesediaan ruangan kemahasiswaan yang representative, nyaman, dan bersih 

diperoleh hasil sekitar 78% menyatakan setuju bahwa ruangan yang ada adalah ruangan yang 

representative. Kemudian dalam aspek Assurance berkaitan dengan Layanan kemahasiswaan 

dalam memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam kampus, diperoleh 

persentase sekitar 78%. Selain itu untuk  Aspek Reliability berkaitan dengan pemberian 

informasi mengenai berbagai proses/kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di Kampus dari 

internal maupun eksternal memperoleh persentasi sekitar 74%. Lalu, untuk  Aspek 

Responsiveness berkaitan dengan Ketanggapan bidang kemahasiswaan dalam merespon setiap 

kegiatan atau aktivitas dengan cepat dan tepat serta membantu mengatasi permasalahan yang 

dihadapi oleh mahasiswa memperoleh persentase sebesar 75%. Aspek Empathy berkaitan 

dengan kesediaan karyawan yang bersangkutan dalam memberikan waktu untuk diskusi 

mengenai berbagai permasalahan  dengan mahasiswa memperoleh peresentase sebesar 77%. 

Dari hasil survey diperoleh rata-rata sebesar 76,4 dan masuk kedalam kategori puas. Namun 

masih terdapat beberapa aspek yang memiliki presentasi rendah, hal ini dikarenakan: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan Perbaikan 

1 Bagian kemahasiswaan tingkat 

fakultas dan staf 

kemahasiswaan masih sulit 

mengalokasikan waktu untuk 

Menyusun jadwal khusus 

untuk melakukan 

pertemuan dengan 

mahasiswa 

Dalam proses perbaikan 

dengan pihak-pihak yang 

terkait 



melakukan pertemuan dengan 

mahasiswa 

2 Bantuan konseling terkait 

kegiatan mahasiswa masih 

belum dilaksanakan secara 

berkala 

Menyusun jadwal khusus 

secara berkala untuk 

bantuan konseling terkait 

kegiatan mahasiswa 

Mengeluarkan surat edaran 

mengenai jadwal bantuan 

bimbingan konseling 

 

Dari tabel diperoleh dua temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

Kemahasiswaan Genap Tahun 2019/2020 

Aspek  Persentase 

Tangibel 78 

emphaty 78 

Reliability 75 

responsiveness 76 

Assurance 78 

Jumlah 385 

Rata-Rata 77 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang 

kemahasiswaan di Institut Pendidikan Indonesia salah satunya berkaitan dengan kepuasan 

pengguna terhadap kemahasiswaan di IPI Garut. Responden yang dilibatkan dalam evaluasi 

pelayanan kemahasiswaan yaitu seluruh mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu terapan dan 

sains IPI Garut. Adapun aspek evaluasi yang diukur mengenai bidang kemahasiswaan berkaitan 

dengan Aspek Tangibles, Assurance, Reliability, Responsiveness, Empathy.  Aspek tangibles 

berkaitan dengan kesediaan ruangan kemahasiswaan yang representative, nyaman, dan bersih 

diperoleh hasil sekitar 78% menyatakan setuju bahwa ruangan yang ada adalah ruangan yang 

representative. Kemudian dalam aspek Assurance berkaitan dengan Layanan kemahasiswaan 

dalam memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam kampus, diperoleh 

persentase sekitar 78%. Selain itu untuk  Aspek Reliability berkaitan dengan pemberian 



informasi mengenai berbagai proses/kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di Kampus dari 

internal maupun eksternal memperoleh persentasi sekitar 75%. Lalu, untuk  Aspek 

Responsiveness berkaitan dengan Ketanggapan bidang kemahasiswaan dalam merespon setiap 

kegiatan atau aktivitas dengan cepat dan tepat serta membantu mengatasi permasalahan yang 

dihadapi oleh mahasiswa memperoleh persentase sebesar 76%. Aspek Empathy berkaitan 

dengan kesediaan karyawan yang bersangkutan dalam memberikan waktu untuk diskusi 

mengenai berbagai permasalahan  dengan mahasiswa memperoleh peresentase sebesar 78%. 

Dari hasil survey diperoleh rata-rata sebesar 77 dan masuk kedalam kategori puas. Namun masih 

terdapat beberapa aspek yang memiliki presentasi rendah, hal ini dikarenakan: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan Perbaikan 

1 Bantuan konseling terkait 

kegiatan mahasiswa masih 

belum dilaksanakan secara 

berkala 

Menyusun jadwal khusus 

secara berkala untuk 

bantuan konseling terkait 

kegiatan mahasiswa 

Mengeluarkan surat edaran 

mengenai jadwal bantuan 

bimbingan konseling 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

G. Tata kelola, tata pamong dan kerjasama 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi pada bidang tata kelola, tata pamong 

dan kerjasama pada tahun ajaran 2019/2020 diperoleh data sebagai berikut: 

Ganjil 2019/2020 

Aspek Hasil 

Tangibel 87,75 

emphaty 77,75 

Reliability 79,25 

responsiveness 76,5 

Assurance 75 

Jumlah 396,25 

Rata-Rata 79,25 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu 

Terapan dan Sains IPI Garut 2018 Ganjil salah satunya berkaitan dengan kepuasan pemangku 



kepentingan terhadap tata pamong, tata kelola dan kerjasama di Fakultas Ilmu Terapan dan 

Sains. Responden yang dilibatkan dalam evaluasi pelayanan bidang ini yaitu seluruh dosen dan 

tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Adapun aspek evaluasi 

yang diukur mengenai layanan Lembaga berkaitan dengan Aspek Tangibles, Assurance, 

Reliability, Responsiveness, dan Empathy.  Aspek tangibles berkaitan dengan kecukupan, 

aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana diperoleh hasil sebesar 87,75, Hal ini menunjukan 

bahwa ruangan yang ada adalah ruangan yang representative. Kemudian untuk Aspek Emphaty 

yakni berkaitan dengan kesediaan/kepedulian pengelola untuk memberikan perhatian 

memperoleh hasil 77,75. Sedangkan untuk  aspek Reliability, yakni mengenai kemampuan 

pengelolaan dalam meberikan pelayanan memperoleh hasil sebesar 79,25. Untuk aspek 

Responsiveness yang berkenaan dengan kemauan pengelola dalam mebantu dan memberikan 

jasa dengan cepat memperoleh hasil sebesar 76,25. Kemudian untuk aspek assurance yang 

berkaitan dengan kemampuan pengelola untuk memberikan keyakinan kepada pelayanan yang 

diberikan telah sesuai dengan ketentuan memperoleh hasil sekitar 75.  Dari hasil survey 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 79,25, maka hasil survey dapat disimpulkan puas. Dari hasil 

survey yang dilakukan, terdapat beberapa temuan yang akan dilakukan tindakan perbaikan antara 

lain sebagai berikut: 

 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan Perbaikan 

1 Pelaksanaan beberapa program 

kurang konsisten dengan Renstra 

FITS IPI Garut yang tekah disusun, 

karena sering mengikuti 

perkembangan dan teknologi yang 

ada 

Melakukan evaluasi 

Renstra 

Telah dilakukan evaluasi 

renstra  

2 Ketersediaan sistem database perlu 

disempurnakan sehingga lebih 

memudahkan untuk mendapatkan 

data akurat dan mutakhir 

Melakukan perbaikan 

database 

Dalam proses perbaikan 

database 

3 Bidang kerjasama harus lebih Menawarkan kerjasama Telah menjalin kerjasa 



ditingkatkan terutama kerjasama di 

tingkat internasional dalam bidang 

pendidikan dan PkM 

kepada beberapa mitra 

baik nasional maupun 

internasional 

dengan beberapa pihak 

mitra 

4 Tata pamong, tata kelola dan 

kerjasama masih harus dikelola 

lebih baik lagi 

mempersiapkan tata 

pamong, tata kelola dan 

kerjasama yang 

memenuhi standar 

Sedang dilakukan 

perbaikan oleh pihak 

yang berkepentingan  

 

Dari tabel diperoleh empat temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

Genap 2019/2020 

 

Aspek Hasil 

Tangibel 88,25 

emphaty 78 

Reliability 79,25 

responsiveness 77,25 

Assurance 76,25 

Jumlah 399 

Rata-Rata 79,8 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu 

Terapan dan Sains IPI Garut 2018 Genap salah satunya berkaitan dengan kepuasan pemangku 

kepentingan terhadap tata pamong, tata kelola dan kerjasama di Fakultas Ilmu Terapan dan 

Sains. Responden yang dilibatkan dalam evaluasi pelayanan bidang ini yaitu seluruh dosen dan 

tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Adapun aspek evaluasi 

yang diukur mengenai layanan Lembaga berkaitan dengan Aspek Tangibles, Assurance, 

Reliability, Responsiveness, dan Empathy.  Aspek tangibles berkaitan dengan kecukupan, 

aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana diperoleh hasil sebesar 88,25, Hal ini menunjukan 



bahwa ruangan yang ada adalah ruangan yang representative. Kemudian untuk Aspek Emphaty 

yakni berkaitan dengan kesediaan/kepedulian pengelola untuk memberikan perhatian 

memperoleh hasil 78. Sedangkan untuk  aspek Reliability, yakni mengenai kemampuan 

pengelolaan dalam meberikan pelayanan memperoleh hasil sebesar 79,25. Untuk aspek 

Responsiveness yang berkenaan dengan kemauan pengelola dalam mebantu dan memberikan 

jasa dengan cepat memperoleh hasil sebesar 77,25. Kemudian untuk aspek assurance yang 

berkaitan dengan kemampuan pengelola untuk memberikan keyakinan kepada pelayanan yang 

diberikan telah sesuai dengan ketentuan memperoleh hasil sekitar 76,25.  Dari hasil survey 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 79,8, maka hasil survey dapat disimpulkan puas. Dari hasil 

survey yang dilakukan, terdapat beberapa temuan yang akan dilakukan tindakan perbaikan antara 

lain sebagai berikut: 

 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan Perbaikan 

1 Pelaksanaan beberapa program 

kurang konsisten dengan Renstra 

FITS IPI Garut yang tekah disusun, 

karena sering mengikuti 

perkembangan dan teknologi yang 

ada 

Melakukan evaluasi 

Renstra 

Telah dilakukan evaluasi 

renstra  

2 Ketersediaan sistem database perlu 

disempurnakan sehingga lebih 

memudahkan untuk mendapatkan 

data akurat dan mutakhir 

Melakukan perbaikan 

database 

Dalam proses perbaikan 

database 

3 Bidang kerjasama harus lebih 

ditingkatkan terutama kerjasama di 

tingkat internasional dalam bidang 

pendidikan dan PkM 

Menawarkan kerjasama 

kepada beberapa mitra 

baik nasional maupun 

internasional 

Telah menjalin kerjasa 

dengan beberapa pihak 

mitra 

 



Dari tabel diperoleh tiga temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

H. Pengguna Lulusan 

 

Setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi pada Penggunan lulusan pada tahun 

ajaran 2019/2020 diperoleh data sebagai berikut: 

Ganjil 2019/2020 

Aspek Hasil 

Etika dan Moral yang dimiliki alumni 81,05 

Proses kepemimpinan yang dimiliki alumni 78,125 

Melakukan kerja sama secara baik dengan tim 82,525 

Mampu mengikuti perubahan secara cepat untuk proses 

pengembangan diri 

76,65 

Menguasai bidang ilmu sesuai keahliannya 79,6 

Keluasan Wawasan terhadap integrasi bidang ilmu lainnya 76,65 

Memahami bahasa asing minimal dalam proses komunikasi 60,475 

Mahir berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan  76,65 

Menguasai dan selalu menggunakan Teknologi 75,175 

Mampu mengelola organisasi  73,7 

Rata-Rata 76,06 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu 

Terapan dan Sains IPI Garut 2019/2020 Ganjil salah satunya berkaitan dengan kepuasan 

Pengguna lulusan terhadap mahasiswa lulusan dari Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Responden 

yang dilibatkan dalam evaluasi pelayanan bidang ini yaitu pengguna lulusan dari FITS. Adapun 

aspek evaluasi yang diukur mengenai pengguna lulusan berkaitan dengan Aspek Etika dan Moral 

yang dimiliki alumni dengan hasil 81,05%, Proses kepemimpinan yang dimiliki alumni 78,125, 

Melakukan kerja sama secara baik dengan tim 82,5, Mampu mengikuti perubahan secara cepat 

untuk proses pengembangan diri 76,65, Menguasai bidang ilmu sesuai keahliannya 79,6, 

Keluasan Wawasan terhadap integrasi bidang ilmu lainnya 76,65, Memahami bahasa asing 

minimal dalam proses komunikasi 60,47, Mahir berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan 

76,65, Menguasai dan selalu menggunakan Teknologi 75,17, Mampu mengelola organisasi 73,3.  

Dari hasil survey diperoleh nilai rata-rata sebesar 76,06, maka hasil survey dapat disimpulkan 



puas. Dari hasil survey yang dilakukan, terdapat beberapa temuan yang akan dilakukan tindakan 

perbaikan antara lain sebagai berikut: 

 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan Perbaikan 

1 Penerapan etika dan moral 

yang baik dalam perilaku 

sehari-hari di lingkungan 

kerja masih kurang 

Melakukan sosialisasi dengan 

menggunakan berbagai media 

mengenai etika berrilaku 

Dalam proses pembuatan 

dan penyebaran media 

2 Penguasaan teknologi 

informasi masih kurang 

Mengadakan pelatihan mengenai 

teknologi informasi setiap 

semester 

Dalam proses 

perencanaan pelaksanaan 

pelatihan 

3 Kemampuan kerjasamai 

lulusan dalam tim kerja 

masih kurang 

Menghimbau kepada mahasiswa 

untuk mengikuti minimal 1 jenis 

kegiatan organisasi 

kemahasiswaan 

Dalam proses sosialisasi 

4 Keterampilan komunikasi 

mahasiswa masih kurang 

Mengadakan pelatihan mengenai 

public speaking 

Dalam proses 

penyusunan kegiatan 

5 Kemampuan berbahasa 

asing alumni masih kurang 

Memberikan pelatihan Bahasa 

inggris secara intensif dan 

menjadikan test toefl sebagai 

salah satu prasyarat kelulusan 

sarjana 

Dalam proses penerapan 

dan sosialisasi 

6 Keterampilan teknologi 

informasi masih kurang 

Menjadikan tes keterampilan 

teknologi informasi sebagai 

prasyarat lulusan 

Dalam proses pengajuan 

7 Penguasaan wawasan 

mengenai konpetensi guru 

masih kurang 

Mengadakan seminar-seminar 

mengenai kompetensi guru secara 

rutin 

Dalam proses 

penyususnan dan 

pembuatan agenda acara 



seminar 

 

Dari tabel diperoleh enam temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 

Genap 2019/2020 

Aspek Hasil 

Etika dan Moral yang dimiliki alumni 83,05 

Proses kepemimpinan yang dimiliki alumni 80,125 

Melakukan kerja sama secara baik dengan tim 84,525 

Mampu mengikuti perubahan secara cepat untuk proses 

pengembangan diri 

78,65 

Menguasai bidang ilmu sesuai keahliannya 81,6 

Keluasan Wawasan terhadap integrasi bidang ilmu lainnya 78,65 

Memahami bahasa asing minimal dalam proses komunikasi 62,475 

Mahir berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan  78,65 

Menguasai dan selalu menggunakan Teknologi 77,175 

Mampu mengelola organisasi  75,7 

Rata-Rata 78,06 

 

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu 

Terapan dan Sains IPI Garut 2019/2020 Ganjil salah satunya berkaitan dengan kepuasan 

Pengguna lulusan terhadap mahasiswa lulusan dari Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Responden 

yang dilibatkan dalam evaluasi pelayanan bidang ini yaitu pengguna lulusan dari FITS. Adapun 

aspek evaluasi yang diukur mengenai pengguna lulusan berkaitan dengan Aspek Etika dan Moral 

yang dimiliki alumni dengan hasil 83,05%, Proses kepemimpinan yang dimiliki alumni 80,125, 

Melakukan kerja sama secara baik dengan tim 84,5, Mampu mengikuti perubahan secara cepat 

untuk proses pengembangan diri 78,65, Menguasai bidang ilmu sesuai keahliannya 81,6, 

Keluasan Wawasan terhadap integrasi bidang ilmu lainnya 78,65, Memahami bahasa asing 

minimal dalam proses komunikasi 62,47, Mahir berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan 

78,65, Menguasai dan selalu menggunakan Teknologi 77,17, Mampu mengelola organisasi 75,3.  

Dari hasil survey diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,06, maka hasil survey dapat disimpulkan 

puas. Dari hasil survey yang dilakukan, terdapat beberapa temuan yang akan dilakukan tindakan 

perbaikan antara lain sebagai berikut: 



 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan Perbaikan 

1 Penerapan etika dan moral 

yang baik dalam perilaku 

sehari-hari di lingkungan 

kerja masih kurang 

Melakukan sosialisasi dengan 

menggunakan berbagai media 

mengenai etika berrilaku 

Dalam proses pembuatan 

dan penyebaran media 

2 Penguasaan teknologi 

informasi masih kurang 

Mengadakan pelatihan mengenai 

teknologi informasi setiap 

semester 

Dalam proses 

perencanaan pelaksanaan 

pelatihan 

3 Kemampuan kerjasamai 

lulusan dalam tim kerja 

masih kurang 

Menghimbau kepada mahasiswa 

untuk mengikuti minimal 1 jenis 

kegiatan organisasi 

kemahasiswaan 

Dalam proses sosialisasi 

4 Keterampilan komunikasi 

mahasiswa masih kurang 

Mengadakan pelatihan mengenai 

public speaking 

Dalam proses 

penyusunan kegiatan 

5 Kemampuan berbahasa 

asing alumni masih kurang 

Memberikan pelatihan Bahasa 

inggris secara intensif dan 

menjadikan test toefl sebagai 

salah satu prasyarat kelulusan 

sarjana 

Dalam proses penerapan 

dan sosialisasi 

6 Keterampilan teknologi 

informasi masih kurang 

Menjadikan tes keterampilan 

teknologi informasi sebagai 

prasyarat lulusan 

Dalam proses pengajuan 

7 Penguasaan wawasan 

mengenai konpetensi guru 

masih kurang 

Mengadakan seminar-seminar 

mengenai kompetensi guru secara 

rutin 

Dalam proses 

penyususnan dan 

pembuatan agenda acara 

seminar 

 



Dari tabel diperoleh enam temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk temuan 

tersebut. 
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