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HASIL SURVEY KEPUASAN MITRA PENELITIAN 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT 

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 

I. PROFIL RESPONDEN 

Berdasarkan hasil survey kepuasan mitra penelitian. Mekanisme survey 

disusun sedemikian rupa agar seluruh mitra penelitian mengisi survey kepuasan 

mitra penelitian pada Tahun Akademik 2019/2020 terdapat sebanyak 8 mitra 

penelitian STT-Garut ikut berpartisipasi dalam survey kepuasan mitra penelitian 

turut merefleksikan pengalamannya. 

Waktu pelaksanaan survey kepuasan mitra penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Survey 

Tahun Akademik Responden Waktu Pelaksanaan Survey 

2019/2020 Mitra Penelitian 01 Juli – 13 Juli 2020 

 

II. INSTRUMEN DAN PENGOLAHAN DATA 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner kepuasan mitra penelitian yang 

terdiri dari 6 butir indikator yang terkait dengan kepuasan mitra penelitian. 

Setiap butir pernyataan diuji dengan uji validitas dan reliabilitas dengan 

menggunakan Cronbach’s Alpha dengan signifikansi 5%. Metode sampling yang 

digunakan adalah sampling sensus. Hasil akhir pengujian validitas dan reliabilitas 

menunjukkan seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner ini valid 

untuk digunakan. 

Hasil survey kepuasan mitra penelitian dihitung berdasarkan jumlah jawaban 

mitra penelitian terhadap pilihan jawaban dengan menggunakan model skala likert 
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(1-4) yang terdiri dari 4 kategori jawaban, yaitu: (1) Kurang, (2) Cukup, (3) Baik, 

(4) Sangat Baik. 

 

III. HASIL SURVEY Tahun Akademik 2019/2020 

Tabel 2. Deskripsi hasil survey 

No Indikator 
Rata-
rata 

Kategori 
Penilaian 

1 
Kesediaan menyediakan dana untuk pelaksanaan 

kerjasama penelitian 
3,33 Sangat Baik 

2 
Kesediaan menyediakan fasilitas untuk 

pelaksanaan kerjasama penelitian 
2,50 Cukup 

3 Keinginan untuk melanjutkan kerjasama penelitian 3,83 Sangat Baik 

4 
Kepuasan dengan hasil pelaksanaan kerjasama 

penelitian 
3,33 Sangat Baik 

5 Kesesuaian hasil kerjasama dengan kebutuhan 3,33 Sangat Baik 

6 
Kesesuaian naskah Memorandum of Understanding 

dengan maksud kerjasama penelitian 
3,50 Sangat Baik 

Secara diagram dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

 

Diagram 1. Persentase Kepuasan Mitra penelitian 

 

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN 

Target tingkat kepuasan mitra penelitian pada Tahun Akademik 2019/2020 

adalah 82 persen sedangkan realisasi adalah 82,29 persen. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa target telah tercapai maka untuk Tahun Akademik 

2020/2021 dilakukan peningkatan target. Disamping itu, hasil survey memberikan 

Kesediaan menyediakan dana untuk
pelaksanaan kerjasama penelitian

Kesediaan menyediakan fasilitas untuk
pelaksanaan kerjasama penelitian

Keinginan untuk melanjutkan kerjasama
penelitian

Kepuasan dengan hasil pelaksanaan
kerjasama penelitian

Kesesuaian hasil kerjasama dengan
kebutuhan
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Understanding dengan maksud kerjasama…

Survey Tingkat Kepuasan Mitra Penelitian

82,29%
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informasi bahwa secara umum mitra yang telah mendanai penelitian menyatakan 

bahwa laporan penelitian telah sesuai dengan maksud kerjasama dan tidak ada 

satupun mitra yang menyatakan tidak puas dengan hasil pelaksanaan kerjasama.  

Hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya beberapa kegiatan kerjasama 

penelitian yang didanai oleh pihak mitra yang dilakukan secara rutin berulang 

setiap tahun Apabila ditinjau per indikator maka yang memperoleh tingkat 

penilaian terendah adalah kesediaan menyediakan fasilitas untuk Kerjasama 

penelitian. Oleh sebab itu, arah perbaikan ke depan adalah lebih meningkatkan 

komunikasi dengan pihak mitra terutama untuk meningkatkan kesediaan 

menyediakan fasilitas untuk Kerjasama penelitian.  

Demikian hasil survey kepuasan mitra penelitian Tahun Akademik 2019/2020 

disampaikan pada Rapat Pimpinan sebagai masukan/saran perbaikan pada 

Tahun Akademik 2020/2021. 

 
Garut, Juli 2020  

 


