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KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, berkat kuasa dan kehendak Allah yang selalu melimpahkan
barakah-Nya kepada semua umat yang dikasihi-Nya, pengukuran pelaksanaan penelitian di
lingkungan STIKES Karya Husada dapat berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam proses persiapan,
pelaksanaan sampai terselesaikannya laporan hasil penilaian tenaga kependidikan, yaitu diantaranya:
1. Pimpinan STIKES Karya Husada yang telah memberikan dukungan moril dan materil
2. Tim Pelaksana penilaian penelitian, yang telah membantu terlaksananya pengukuran ini mulai
dari persiapan,

proses pengambilan data, input data, sampai penulisan laporan.

Pelaksanaan dan penyajian hasil pengukuran memang masih membutuhkan masukan dan
umpan balik yang bersifat membangun agar bisa segera dilakukan perbaikan secara tepat dan
konstruktif. Pelaksanaan dan penyajian hasil pengukuran memang masih membutuhkan
masukan dan umpan balik yang bersifat membangun agar bisa segera dilakukan perbaikan secara
tepat dan konstruktif.
Kediri, September 2013

Tim BAU

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Evaluasi terhadap implementasi sistem mutu di lingkungan STIKES Karya Husada
adalah salah satu proses yang secara rutin dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan
berjalannya sebuah sistem sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Pengukuran

kelengkapan sarana prasarana di STIKES Karya Husada Kediri, merupakan bagian dari proses
evaluasi yang pelaksanaannya diatur dalam STATUTA dan Renstra STIKES Karya Husada.
1.2. Tujuan Pengukuran
Tujuan dari kegiatan penilaian kelengkapan sarana prasarana yaitu untuk menjaga
keberlangsungan implementasi sistem mutu di STIKES Karya Husada Kediri. Hasil yang
diperoleh dari pengukuran ini

bisa

digunakan sebagai masukan atau umpan balik bagi pihak

manajemen dalam menyusun program kerja rutin maupun program pengembangan dan
dalam tataran yang lebih luas
1.3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan evaluasi untuk mengetahui kelengkapan sarana prasarana di lingkungan
STIKES Karya Husada Kediri dilakukan pada bulan Agustus 2013.
1.4. Aspek/Komponen yang Diukur
Aspek yang diukur terdiri dari 27 item pertanyaan yang telah disusun menjadi suatu
instrumen untuk menilai kelngkapan sarana prasarana yang ada di STIKES Karya Husada Kediri.
Komponen yang diukur dalam penilaian ini meliputi perijinan bangunan, luas tanah, luas
bangunan, kelengkapan fasilitas laboratorium, sarana olahraga, perpustakaan, pusat kesehatan,
rasio luas bangunan dengan jumlah mahasiswa, kelengkapan sistem informasi.
1.5

Alat Ukur dan Sistem Skoringnya
Alat ukur yang dipakai untuk megetahui kelengkapan sarana prasarana di lingkungan
STIKES Karya Husada Kediri dengan menggunakan kuesioner tertutup dengan jawana. 1:YA, 2:
TIDAK. Skor maksimal adalah 27 dan skor minimlanya adalah 0
Kriteria penilaian yaitu pertama, baik apabila skor yang didapat 19,00 -27,00. Kedua,
cukup apabila skor yang didapat 10,00 – 18,00. Ketiga,kurang apabila skor yang didapat < 9,00

1.5. Metode Analisa Data
Hasil pengukuran kelengkapan sarana prasarana tersebut selanjutnya akan dianalisa
dengan teknik descriptive untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam.
1.6. Sistem Pelaporan
Hasil

pengukuran kelengkapan sarana prasarana dilaporkan dengan format sebagai

berikut: (1) Bab I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang,
Pelaksanaan, Waktu
Skoring,

Tujuan,

Waktu

pelaksanaa, Aspek/komponen yang diukur, Alat Ukur dan Sistem

Metode Analisis Data serta Sistematika Pelaporan; (2) Bab II

Hasil Pengukuran

Kelengkapan sarana prasarana; Hasil Analisis Statistik Descriptif (3) Bab III Evaluasi; (4) Bab
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II
PEMBAHASAN
Hasil rekapitulasi pelaksanaan moitoring evaluasi di lingkungan STIKES Karya Husada Kediri untuk
masing-masing program studi di akan dijelaskan sebagai berikut:
2.1. Hasil Rekapitulasi Penilaian
No.

1

Aspek yang Dinilai

2

Memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap mahasiswa
Institusi terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan
keselamatan jiwa

3

Terhindar dari gangguan pencemaran

4

Institusi memiliki perijinan bangunan yang jelas

5

Memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap mahasiswa

6

Kondisi sarana dan prasarana institusi memenunhi unsur keselamatan bangunan

7

Kondisi sarana dan prasarana institusi memenunhi unsur kesehatan bangunan

8

11

Kondisi bangunan memiliki unsur kenyamanan
Kondisi bangunan menggunakan daya listrik yang cukup untuk proses akademik
dan non akademik
Kondisi bangunan memiliki aspek legalitas mendirikan dan menggunakan
bangunan
Institusi mengadakan pemeliharaan bangunanan secara rutin minimal tiap satu
tahun sekali

12

Institusi mengembangkan kebutuhan bangunan, inventarisasi bangunan, dll

13
14

Institusi memiliki kelengkapan sarana prasarana
Institusi memiliki kelengkapan sarana prasarana laboratorium keperawatan dan
kebidanan

15

Institusi memiliki kelengkapan sarana prsarana laboratorium komputer

16

Institusi memiliki kelengkapan sarana prsarana laboratorium dietetik

17

Institusi memiliki kelengkapan sarana prsarana laboratorium mikrobiologi

18

Institusi memiliki kelengkapan sarana perpustakaan

19

Institusi memiliki ruangan dan kelengkapan sarana prasarana pimpinan

20

Institusi memiliki ruangan dan kelengkapan sarana prasarana untuk dosen

9
10

EVALUSI
PENIALAIAN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21
22

Institusi memiliki ruangan dan kelengkapan sarana prasarana untuk PUKET I, II,
dan III

23

Memiliki tempat peribadatan yang nyaman bagi selurih civitas akademika
Memiliki Sarana dan prasarana pusat kesehatan institusi bagi seluruh civitas
akademik

24

Memiliki sarana prasarana ruangan organisasi kemahasiswaan

25

Memiliki tempat olahraga bagi seluruh civitas akademik

26

Menggunakan sistem informasi berbasis internet
Memiliki sistem informasi untuk mengelola dan memanajemen penggunaan
Prasarana

27

TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
27

Berdasarkan tabel 2.1 maka didapatkan hasil rekapitulasi evaluasi penilaian sarana
prasarana di STIKES Kaya Husada Kediri dengan total hasil 27, yang berarti memiliki kategori baik.
Semua item penilaian sarana prasarana bisa dilaksanakan secara baik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan
Evaluasi pelaksanaan penilaian sarana prasarana di STIKES Karya Husada Kediri pada
tahun 2013-2014 mendapatkan skor 27, dengan kriteria sarana prasarana padatahun 2013-2014
baik.
4.2. Saran
Evaluasi

pelaksanaaan

penilaian

sarana

prasarana

sudah

dalam

kategori

baik.Diharapkan STIKES Karya Husada Kediri lebih mengembangkan sarana prasarana yang
ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIKES Karya
Husada Kediri menjadi lebih optimal .

