LAMPIRAN 1
Kuesioner FMEA untuk Severity

Kuesioner Penelitian Mahasisiwa
Responden yang terhormat,
Kuesioner ini merupakan kuesioner penelitian yang digunakan dalam proses
pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketidakpuasan mahasiswa terhadap fasilitas
dan sense of belonging di Universitas Kristen Maranatha.
Sehingga, penulis mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner ini
dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Hormat,
Hendra Kusuma, Ir., MT.
Budiman
Petunjuk Pengisian
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Akibat
Berbahaya
Serius
Ekstrim
Mayor
Signifikan
Sedang
Minor
Ringan

Kriteria Severity
Efek membahayakan terjadi kapan saja tanpa peringatan. Berhubungan dengan
keselamatan mahasiswa. Peraturan pemerintah terlanggar
Efek berpotensi membahayakan. Mahasiswa pindah ke universitas lain, peraturan
pemerintah amat mungkin terlanggar.
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman. Mahasiswa melapor ke pihak luar.
Ketidakpuasan mempengaruhi proses belajar mengajar walau proses belajar mengajar
masih tetap berjalan. Mahasiswa tidak puas dan mengajukan keluhan
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman.
Ketidakpuasan cukup terpengaruh. Kesalahan di bagian yang tidak vital membutuhkan
perbaikan. Mahasiswa mengalami beberapa ketidakpuasan.
Dampak minor tehadap ketidakpuasan. Kesalahan yang terjadi tidak membutuhkan
tindak lanjut. Kesalahan tidak vital selalu terperhatikan. Mahasiswa mengalami
gangguan kecil.
Efek kecil terhadap ketidakpuasan, banyak kesalahan yang tidak fital terperhatikan.
Mahasiswa agak terganggu.

Sangat Ringan Kesalahan-kesalahan kecil mungkin diperhatikan. Mahasiswa tidak perduli
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Mengacu pada tabel diatas, mohon untuk mengisi nilai yang menurut anda paling
mewakili perasaaan anda.
Seberapa besar dampak yang terjadi akibat ketidakpuasan saya atas lahan parkir
terhadap UKM ?

Kuesioner Penelitian Mahasisiwa
Responden yang terhormat,
Kuesioner ini merupakan kuesioner penelitian yang digunakan dalam proses
pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketidakpuasan mahasiswa terhadap fasilitas
dan sense of belonging di Universitas Kristen Maranatha.
Sehingga, penulis mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner ini
dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Hormat,
Hendra Kusuma, Ir., MT.
Budiman
Petunjuk Pengisian
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Akibat
Berbahaya
Serius
Ekstrim
Mayor
Signifikan
Sedang
Minor
Ringan

Kriteria Severity
Efek membahayakan terjadi kapan saja tanpa peringatan. Berhubungan dengan
keselamatan mahasiswa. Peraturan pemerintah terlanggar
Efek berpotensi membahayakan. Mahasiswa pindah ke universitas lain, peraturan
pemerintah amat mungkin terlanggar.
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman. Mahasiswa melapor ke pihak luar.
Ketidakpuasan mempengaruhi proses belajar mengajar walau proses belajar mengajar
masih tetap berjalan. Mahasiswa tidak puas dan mengajukan keluhan
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman.
Ketidakpuasan cukup terpengaruh. Kesalahan di bagian yang tidak vital membutuhkan
perbaikan. Mahasiswa mengalami beberapa ketidakpuasan.
Dampak minor tehadap ketidakpuasan. Kesalahan yang terjadi tidak membutuhkan
tindak lanjut. Kesalahan tidak vital selalu terperhatikan. Mahasiswa mengalami
gangguan kecil.
Efek kecil terhadap ketidakpuasan, banyak kesalahan yang tidak fital terperhatikan.
Mahasiswa agak terganggu.

Sangat Ringan Kesalahan-kesalahan kecil mungkin diperhatikan. Mahasiswa tidak perduli
Tidak ada

Tidak ada efek sama sekali
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Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
Seberapa besar dampak yang terjadi akibat ketidakpuasan saya atas fasilitas olahraga
terhadap UKM ?

Kuesioner Penelitian Mahasisiwa
Responden yang terhormat,
Kuesioner ini merupakan kuesioner penelitian yang digunakan dalam proses
pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketidakpuasan mahasiswa terhadap fasilitas
dan sense of belonging di Universitas Kristen Maranatha.
Sehingga, penulis mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner ini
dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Hormat,
Hendra Kusuma, Ir., MT.
Budiman
Petunjuk Pengisian
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Akibat
Berbahaya
Serius
Ekstrim
Mayor
Signifikan
Sedang
Minor
Ringan

Kriteria Severity
Efek membahayakan terjadi kapan saja tanpa peringatan. Berhubungan dengan
keselamatan mahasiswa. Peraturan pemerintah terlanggar
Efek berpotensi membahayakan. Mahasiswa pindah ke universitas lain, peraturan
pemerintah amat mungkin terlanggar.
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman. Mahasiswa melapor ke pihak luar.
Ketidakpuasan mempengaruhi proses belajar mengajar walau proses belajar mengajar
masih tetap berjalan. Mahasiswa tidak puas dan mengajukan keluhan
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman.
Ketidakpuasan cukup terpengaruh. Kesalahan di bagian yang tidak vital membutuhkan
perbaikan. Mahasiswa mengalami beberapa ketidakpuasan.
Dampak minor tehadap ketidakpuasan. Kesalahan yang terjadi tidak membutuhkan
tindak lanjut. Kesalahan tidak vital selalu terperhatikan. Mahasiswa mengalami
gangguan kecil.
Efek kecil terhadap ketidakpuasan, banyak kesalahan yang tidak fital terperhatikan.
Mahasiswa agak terganggu.

Sangat Ringan Kesalahan-kesalahan kecil mungkin diperhatikan. Mahasiswa tidak perduli
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Tidak ada efek sama sekali
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Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
Seberapa besar dampak yang terjadi akibat ketidakpuasan saya atas kondisi laboratorium
komputer terhadap UKM ?

Kuesioner Penelitian Mahasisiwa
Responden yang terhormat,
Kuesioner ini merupakan kuesioner penelitian yang digunakan dalam proses
pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketidakpuasan mahasiswa terhadap fasilitas
dan sense of belonging di Universitas Kristen Maranatha.
Sehingga, penulis mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner ini
dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Hormat,
Hendra Kusuma, Ir., MT.
Budiman
Petunjuk Pengisian
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Akibat
Berbahaya
Serius
Ekstrim
Mayor
Signifikan
Sedang
Minor
Ringan

Kriteria Severity
Efek membahayakan terjadi kapan saja tanpa peringatan. Berhubungan dengan
keselamatan mahasiswa. Peraturan pemerintah terlanggar
Efek berpotensi membahayakan. Mahasiswa pindah ke universitas lain, peraturan
pemerintah amat mungkin terlanggar.
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman. Mahasiswa melapor ke pihak luar.
Ketidakpuasan mempengaruhi proses belajar mengajar walau proses belajar mengajar
masih tetap berjalan. Mahasiswa tidak puas dan mengajukan keluhan
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman.
Ketidakpuasan cukup terpengaruh. Kesalahan di bagian yang tidak vital membutuhkan
perbaikan. Mahasiswa mengalami beberapa ketidakpuasan.
Dampak minor tehadap ketidakpuasan. Kesalahan yang terjadi tidak membutuhkan
tindak lanjut. Kesalahan tidak vital selalu terperhatikan. Mahasiswa mengalami
gangguan kecil.
Efek kecil terhadap ketidakpuasan, banyak kesalahan yang tidak fital terperhatikan.
Mahasiswa agak terganggu.

Sangat Ringan Kesalahan-kesalahan kecil mungkin diperhatikan. Mahasiswa tidak perduli
Tidak ada

Tidak ada efek sama sekali
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Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
Seberapa besar dampak yang terjadi akibat ketidakpuasan saya atas kondisi komputer di
perpustakaan terhadap UKM ?

Kuesioner Penelitian Mahasisiwa
Responden yang terhormat,
Kuesioner ini merupakan kuesioner penelitian yang digunakan dalam proses
pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketidakpuasan mahasiswa terhadap fasilitas
dan sense of belonging di Universitas Kristen Maranatha.
Sehingga, penulis mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner ini
dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Hormat,
Hendra Kusuma, Ir., MT.
Budiman
Petunjuk Pengisian
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Akibat
Berbahaya
Serius
Ekstrim
Mayor
Signifikan
Sedang
Minor
Ringan

Kriteria Severity
Efek membahayakan terjadi kapan saja tanpa peringatan. Berhubungan dengan
keselamatan mahasiswa. Peraturan pemerintah terlanggar
Efek berpotensi membahayakan. Mahasiswa pindah ke universitas lain, peraturan
pemerintah amat mungkin terlanggar.
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman. Mahasiswa melapor ke pihak luar.
Ketidakpuasan mempengaruhi proses belajar mengajar walau proses belajar mengajar
masih tetap berjalan. Mahasiswa tidak puas dan mengajukan keluhan
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman.
Ketidakpuasan cukup terpengaruh. Kesalahan di bagian yang tidak vital membutuhkan
perbaikan. Mahasiswa mengalami beberapa ketidakpuasan.
Dampak minor tehadap ketidakpuasan. Kesalahan yang terjadi tidak membutuhkan
tindak lanjut. Kesalahan tidak vital selalu terperhatikan. Mahasiswa mengalami
gangguan kecil.
Efek kecil terhadap ketidakpuasan, banyak kesalahan yang tidak fital terperhatikan.
Mahasiswa agak terganggu.

Sangat Ringan Kesalahan-kesalahan kecil mungkin diperhatikan. Mahasiswa tidak perduli
Tidak ada

Tidak ada efek sama sekali
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Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
Seberapa besar dampak yang terjadi akibat ketidakpuasan saya atas manfaat majalah
mading terhadap UKM ?

Kuesioner Penelitian Mahasisiwa
Responden yang terhormat,
Kuesioner ini merupakan kuesioner penelitian yang digunakan dalam proses
pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketidakpuasan mahasiswa terhadap fasilitas
dan sense of belonging di Universitas Kristen Maranatha.
Sehingga, penulis mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner ini
dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Hormat,
Hendra Kusuma, Ir., MT.
Budiman
Petunjuk Pengisian
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Akibat
Berbahaya
Serius
Ekstrim
Mayor
Signifikan
Sedang
Minor
Ringan

Kriteria Severity
Efek membahayakan terjadi kapan saja tanpa peringatan. Berhubungan dengan
keselamatan mahasiswa. Peraturan pemerintah terlanggar
Efek berpotensi membahayakan. Mahasiswa pindah ke universitas lain, peraturan
pemerintah amat mungkin terlanggar.
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman. Mahasiswa melapor ke pihak luar.

Ranking

Ketidakpuasan mempengaruhi proses belajar mengajar walau proses belajar mengajar
masih tetap berjalan. Mahasiswa tidak puas dan mengajukan keluhan
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman.
Ketidakpuasan cukup terpengaruh. Kesalahan di bagian yang tidak vital membutuhkan
perbaikan. Mahasiswa mengalami beberapa ketidakpuasan.
Dampak minor tehadap ketidakpuasan. Kesalahan yang terjadi tidak membutuhkan
tindak lanjut. Kesalahan tidak vital selalu terperhatikan. Mahasiswa mengalami
gangguan kecil.
Efek kecil terhadap ketidakpuasan, banyak kesalahan yang tidak fital terperhatikan.
Mahasiswa agak terganggu.

Sangat Ringan Kesalahan-kesalahan kecil mungkin diperhatikan. Mahasiswa tidak perduli
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Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
Seberapa besar dampak yang terjadi akibat ketidakpuasan saya atas perlengkapan
pendukung pengajaran terhadap UKM ?

Kuesioner Penelitian Mahasisiwa
Responden yang terhormat,
Kuesioner ini merupakan kuesioner penelitian yang digunakan dalam proses
pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketidakpuasan mahasiswa terhadap fasilitas
dan sense of belonging di Universitas Kristen Maranatha.
Sehingga, penulis mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner ini
dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Hormat,
Hendra Kusuma, Ir., MT.
Budiman
Petunjuk Pengisian
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Akibat
Berbahaya
Serius
Ekstrim
Mayor
Signifikan
Sedang
Minor
Ringan

Kriteria Severity
Efek membahayakan terjadi kapan saja tanpa peringatan. Berhubungan dengan
keselamatan mahasiswa. Peraturan pemerintah terlanggar
Efek berpotensi membahayakan. Mahasiswa pindah ke universitas lain, peraturan
pemerintah amat mungkin terlanggar.
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman. Mahasiswa melapor ke pihak luar.
Ketidakpuasan mempengaruhi proses belajar mengajar walau proses belajar mengajar
masih tetap berjalan. Mahasiswa tidak puas dan mengajukan keluhan
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman.
Ketidakpuasan cukup terpengaruh. Kesalahan di bagian yang tidak vital membutuhkan
perbaikan. Mahasiswa mengalami beberapa ketidakpuasan.
Dampak minor tehadap ketidakpuasan. Kesalahan yang terjadi tidak membutuhkan
tindak lanjut. Kesalahan tidak vital selalu terperhatikan. Mahasiswa mengalami
gangguan kecil.
Efek kecil terhadap ketidakpuasan, banyak kesalahan yang tidak fital terperhatikan.
Mahasiswa agak terganggu.

Sangat Ringan Kesalahan-kesalahan kecil mungkin diperhatikan. Mahasiswa tidak perduli
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Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
Seberapa besar dampak yang terjadi akibat ketidakpuasan saya atas keamanan kampus
terhadap UKM ?

Kuesioner Penelitian Mahasisiwa
Responden yang terhormat,
Kuesioner ini merupakan kuesioner penelitian yang digunakan dalam proses
pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketidakpuasan mahasiswa terhadap fasilitas
dan sense of belonging di Universitas Kristen Maranatha.
Sehingga, penulis mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner ini
dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Hormat,
Hendra Kusuma, Ir., MT.
Budiman
Petunjuk Pengisian
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Akibat
Berbahaya
Serius
Ekstrim
Mayor
Signifikan
Sedang
Minor
Ringan

Kriteria Severity
Efek membahayakan terjadi kapan saja tanpa peringatan. Berhubungan dengan
keselamatan mahasiswa. Peraturan pemerintah terlanggar
Efek berpotensi membahayakan. Mahasiswa pindah ke universitas lain, peraturan
pemerintah amat mungkin terlanggar.
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman. Mahasiswa melapor ke pihak luar.
Ketidakpuasan mempengaruhi proses belajar mengajar walau proses belajar mengajar
masih tetap berjalan. Mahasiswa tidak puas dan mengajukan keluhan
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman.
Ketidakpuasan cukup terpengaruh. Kesalahan di bagian yang tidak vital membutuhkan
perbaikan. Mahasiswa mengalami beberapa ketidakpuasan.
Dampak minor tehadap ketidakpuasan. Kesalahan yang terjadi tidak membutuhkan
tindak lanjut. Kesalahan tidak vital selalu terperhatikan. Mahasiswa mengalami
gangguan kecil.
Efek kecil terhadap ketidakpuasan, banyak kesalahan yang tidak fital terperhatikan.
Mahasiswa agak terganggu.

Sangat Ringan Kesalahan-kesalahan kecil mungkin diperhatikan. Mahasiswa tidak perduli
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Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
Seberapa besar dampak yang terjadi akibat ketidakpuasan saya atas penempatan jurusan
hasil USM terhadap UKM ?

Kuesioner Penelitian Mahasisiwa
Responden yang terhormat,
Kuesioner ini merupakan kuesioner penelitian yang digunakan dalam proses
pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketidakpuasan mahasiswa terhadap fasilitas
dan sense of belonging di Universitas Kristen Maranatha.
Sehingga, penulis mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner ini
dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Hormat,
Hendra Kusuma, Ir., MT.
Budiman
Petunjuk Pengisian
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Akibat
Berbahaya
Serius
Ekstrim
Mayor
Signifikan
Sedang
Minor
Ringan

Kriteria Severity
Efek membahayakan terjadi kapan saja tanpa peringatan. Berhubungan dengan
keselamatan mahasiswa. Peraturan pemerintah terlanggar
Efek berpotensi membahayakan. Mahasiswa pindah ke universitas lain, peraturan
pemerintah amat mungkin terlanggar.
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman. Mahasiswa melapor ke pihak luar.

Ranking
10

Ketidakpuasan mempengaruhi proses belajar mengajar walau proses belajar mengajar
masih tetap berjalan. Mahasiswa tidak puas dan mengajukan keluhan
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman.
Ketidakpuasan cukup terpengaruh. Kesalahan di bagian yang tidak vital membutuhkan
perbaikan. Mahasiswa mengalami beberapa ketidakpuasan.
Dampak minor tehadap ketidakpuasan. Kesalahan yang terjadi tidak membutuhkan
tindak lanjut. Kesalahan tidak vital selalu terperhatikan. Mahasiswa mengalami
gangguan kecil.
Efek kecil terhadap ketidakpuasan, banyak kesalahan yang tidak fital terperhatikan.
Mahasiswa agak terganggu.

Sangat Ringan Kesalahan-kesalahan kecil mungkin diperhatikan. Mahasiswa tidak perduli
Tidak ada

Tidak ada efek sama sekali

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
Seberapa besar dampak yang terjadi akibat ketidakpuasan saya atas kurangnya rasa
bangga terhadap UKM ?

Kuesioner Penelitian Mahasisiwa
Responden yang terhormat,
Kuesioner ini merupakan kuesioner penelitian yang digunakan dalam proses
pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketidakpuasan mahasiswa terhadap fasilitas
dan sense of belonging di Universitas Kristen Maranatha.
Sehingga, penulis mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner ini
dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Hormat,
Hendra Kusuma, Ir., MT.
Budiman
Petunjuk Pengisian
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Akibat
Berbahaya
Serius
Ekstrim
Mayor
Signifikan
Sedang
Minor
Ringan

Kriteria Severity
Efek membahayakan terjadi kapan saja tanpa peringatan. Berhubungan dengan
keselamatan mahasiswa. Peraturan pemerintah terlanggar
Efek berpotensi membahayakan. Mahasiswa pindah ke universitas lain, peraturan
pemerintah amat mungkin terlanggar.
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman. Mahasiswa melapor ke pihak luar.
Ketidakpuasan mempengaruhi proses belajar mengajar walau proses belajar mengajar
masih tetap berjalan. Mahasiswa tidak puas dan mengajukan keluhan
Ketidakpuasan terjadi tetapi proses belajar mengajar terus berlangsung. Mahasisiwa
mulai merasa tidak nyaman.
Ketidakpuasan cukup terpengaruh. Kesalahan di bagian yang tidak vital membutuhkan
perbaikan. Mahasiswa mengalami beberapa ketidakpuasan.
Dampak minor tehadap ketidakpuasan. Kesalahan yang terjadi tidak membutuhkan
tindak lanjut. Kesalahan tidak vital selalu terperhatikan. Mahasiswa mengalami
gangguan kecil.
Efek kecil terhadap ketidakpuasan, banyak kesalahan yang tidak fital terperhatikan.
Mahasiswa agak terganggu.

Sangat Ringan Kesalahan-kesalahan kecil mungkin diperhatikan. Mahasiswa tidak perduli
Tidak ada

Tidak ada efek sama sekali

Ranking
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
Seberapa besar dampak yang terjadi akibat ketidakpuasan saya atas merasa tidak diterima
di lingkungan kampus terhadap UKM ?

LAMPIRAN 2
Kuesioner FMEA untuk Occurrence dan Detectability

Kuesioner FMEA

Bagian 1 ( Occurrence )
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Kemungkinan tingkat keseringan (Occurrence ) Ranking
Ketidakpuasan hampir pasti terjadi
Ketidakpuasan sangat tinggi terjadi
Ketidakpuasan tinggi terjadi
Ketidakpuasan agak tinggi terjadi
Ketidakpuasan sedang terjadi
Ketidakpuasan rendah terjadi
Ketidakpuasan sedikit terjadi
Ketidakpuasan sangat sedikit terjadi
Ketidakpuasan sangat sedikit sekali terjadi

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Ketidakpuasan tidak mungkin terjadi

1

Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
Ketidakpuasan Mahasiswa Terhadap Lahan Parkir

•

No
1

Occurrence

Pernyataan
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya jumlah petugas parkir
terhadap ketidakpuasan mahasiswa atas lahan parkir

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Ketidakpuasan Mahasiswa Terhadap Kondisi Laboratorium Komputer

•
No
1

2

3

4

5

6

Pernyataan
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya jumlah petugas di lab
komputer mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa terhadap
kondisi laboratorium komputer
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya koordinasi antara jurusan
dengan NOC mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa terhadap
kondisi laboratorium komputer
Seberapa tinggi pengaruh perijinan untuk pengadaan komputer
baru sulit mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa terhadap
kondisi laboratorium komputer
Seberapa tinggi pengaruh kepala lab malas berurusan dengan
birokrasi yang berhubungan dengan komputer yang rusak
mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa terhadap kondisi
laboratorium komputer
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya pengawasan terhadap
komputer yang rusak mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa
terhadap kondisi laboratorium komputer
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya antisipasi mengenai
perubahan teknologi mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa
terhadap kondisi laboratorium komputer

Occurrence
1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Ketidakpuasan Mahasiswa Terhadap Komputer Di Perpustakaan

•
No

Occurrence

Pernyataan

Seberapa tinggi pengaruh kurangnya sumber daya untuk entri
1 data buku ke dalam data base mempengaruhi ketidakpuasan
mahasiswa terhadap komputer di perpustakaan

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Seberapa tinggi pengaruh kurangnya koordinasi antara kepala
2 perpustakaan dengan NOC mempengaruhi ketidakpuasan
mahasiswa terhadap komputer di perpustakaan

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Seberapa tinggi pengaruh kesulitan perijinan untuk pengadaan
3 komputer baru mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa
terhadap komputer di perpustakaan

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Ketidakpuasan Mahasiswa Atas Perlengkapan Pendukung Pengajaran

•
No

Occurrence

Pernyataan

Seberapa tinggi pengaruh buruknya aliran informasi kuliah
1 tambahan / pengganti terhadap ketidakpuasan mahasiswa atas
perlengkapan pendukung pengajaran

1

Seberapa tinggi pengaruh Tata Usaha malas berurusan dengan
birokrasi yang berhubungan dengan LCD dan laptop yang rusak
2
1
mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa atas perlengkapan
pendukung pengajaran
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya pengawasan terhadap LCD
3 dan laptop yang rusak mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa 1
atas perlengkapan pendukung pengajaran
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya pengawasan terhadap
4 fasilitas bangunan yang rusak mempengaruhi ketidakpuasan
mahasiswa atas perlengkapan pendukung pengajaran

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

2

3

4

5 6 7 8 9 10

2

3

4

5 6 7 8 9 10

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Ketidakpuasan Mahasiswa Terhadap Keamanan Kampus

•
No
1

Occurrence

Pernyataan
Seberapa tinggi pengaruh lambatnya birokrasi pelaporan
terhadap ketidakpuasan mahasiswa akan keamanan kampus

Seberapa tinggi pengaruh kurangnya perencanaan inspeksi
2 kampus mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa terhadap
keamanan kampus
Seberapa tinggi pengaruh petugas keamanan kurang dapat
3 mempengaruhi ketidakpuasan mahasiswa terhadap keamanan
kampus

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Mahasiswa Merasa Tidak Diterima Di Kampus

•

Pernyataan
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya sosialisasi peran MSDC
1 terhdap mahasiswa dapat mempengaruhi mahasiswa tidak
merasa diterima di lingkungan kampus
Seberapa tinggi pengaruh dosen wali kurang berperan dalam
2 masalah non akademik dapat mempengaruhi mahasiswa tidak
merasa diterima di lingkungan kampus
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya kegiatan / acara dari
universitas yang dapat meningkatkan kebersamaan mahasiswa
3
dapat mempengaruhi mahasiswa tidak merasa diterima di
lingkungan kampus

Occurrence

No

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Kurangnya Rasa Bangga Mahasiswa Terhadap Universitas

•
No
1

Pernyataan
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya penghargaan dari
universitas terhadap sivitas akademika berprestasi dapat
mempengaruhi kurangnya rasa bangga dari mahasiswa terhadap
universitas
Seberapa tinggi pengaruh prosedur pengajuan dana tidak jelas
dapat mempengaruhi kurangnya rasa bangga dari mahasiswa
terhadap universitas
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya informasi perlombaan
dapat mempengaruhi kurangnya rasa bangga dari mahasiswa
terhadap universitas
Seberapa tinggi pengaruh sivitas akademika malas berurusan
dengan birokrasi yang mengurus perijinan keikutsertaan
perlombaan dapat mempengaruhi kurangnya rasa bangga dari
mahasiswa terhadap universitas
Seberapa tinggi pengaruh kurangnya promosi mengenai hasil
akreditas dapat mempengaruhi kurangnya rasa bangga dari
mahasiswa terhadap universitas

Occurrence
1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Seberapa tinggi pengaruh kurangnya keikutsertaan pada
6 kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dapat mempengaruhi
kurangnya rasa bangga dari mahasiswa terhadap universitas

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Seberapa tinggi pengaruh kurangnya promosi dari universitas
7 dapat mempengaruhi kurangnya rasa bangga dari mahasiswa
terhadap universitas

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

2

3

4

5

Bagian 2 ( Detectibility )
Berikanlah nilai yang menurut anda paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas
Kristen Maranatha. Nilai yang diberikan mengacu pada tabel dibawah ini.
Kemungkinan
Mendeteksi
Mutlak tidak
mungkin

Kriteria Detectability

Ranking

Prosedur pengendalian mutlak tidak mungkin
mendeteksi penyebab potensial.

10

Prosedur pengendalian amat tidak mungkin
mendeteksi penyebab potensial.

9

Tidak mungkin

Tidak mungkin prosedur pengendalian mendeteksi
penyebab potensial.

8

Sangat Rendah

Kemungkinan prosedur pengendalian mendeteksi
penyebab potensial sangat rendah

7

Rendah

Kemungkinan prosedur pengendalian mendeteksi
penyebab potensial rendah

6

Sedang

Ada kemungkinan prosedur pengendalian mendeteksi
penyebab potensial.

5

Cukup Tinggi

Kemungkinan prosedur pengendalian mendeteksi
penyebab potensial cukup tinggi

4

Tinggi

Kemungkinan prosedur pengendalian mendeteksi
penyebab potensial tinggi

3

Kemungkinan prosedur pengendalian mampu
mendeteksi sangat tinggi

2

Kemungkinan prosedur pengendalian pasti mampu
mendeteksi ketidakpuasan.

1

Amat tidak
mungkin

Sangat tinggi
Pasti

Mengacu pada tabel diatas, responden dimohon untuk mengisi nilai yang menurut Bpk /
Ibu / Sdr paling mewakili keadaan yang terjadi di Universitas Kristen Maranatha.
•

Ketidakpuasan Mahasiswa Terhadap Lahan Parkir
No

Pernyataan
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
1 jumlah petugas untuk mencegah ketidakpuasan mahasiswa
dalam hal penanganan parkir ?

•

Detectibility
1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Ketidakpuasan Mahasiswa Atas Perlengkapan Pendukung Pengajaran
No
1

2

3

4

Pernyataan
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi aliran
informasi kuliah tambahan / pengganti buruk untuk menangani
perlengkapan pendukung pengajaran ?
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi Tata Usaha
malas berurusan dengan birokrasi yang berhubungan dengan
LCD dan laptop yang rusak untuk perlengkapan pendukung
pengajaran ?
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi pengawasan
terhadap LCD dan laptop yang rusak untuk perlengkapan
pendukung pengajaran ?
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi pengawasan
terhadap fasilitas bangunan yang rusak untuk perlengkapan
pendukung pengajaran ?

Detectibility
1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

•

Ketidakpuasan Mahasiswa Terhadap Kondisi Laboratorium Komputer
No

Pernyataan
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
1 jumlah petugas untuk mencegah ketidakpuasan mahasiswa
dalam hal penaganan lab komputer ?

•

Detectibility
1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
2 koordinasi antara jurusan dengan NOC untuk mencegah
ketidakpuasan mahasiswa dalam hal penaganan lab komputer ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi masalah
3 perijinan yang sulit untuk pengadaan komputer baru di lab
komputer ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi masalah
kepala lab malas berurusan dengan birokrasi yang berhubungan
4
dengan komputer untuk mencegah ketidakpuasan mahasiswa
dalam hal penaganan lab komputer ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

5

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
pengawasan terhadap komputer yang rusak di lab komputer ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

6

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi masalah
antisipasi mengenai perubahan teknologi di lab komputer ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Ketidakpuasan Mahasiswa Terhadap Komputer Di Perpustakaan
No

Pernyataan
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
1 sumber daya untuk entri data buku ke dalam data base untuk
menangani komputer perpustakaan ?
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi masalah
2 koordinasi antara kepala perpustakaan dengan NOC untuk
menangani komputer perpustakaan ?
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi perijinan
3 untuk pengadaan komputer baru sulit untuk menangani
komputer perpustakaan ?

•

Detectibility
1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Ketidakpuasan Mahasiswa Terhadap Keamanan Kampus
No

Pernyataan

Detectibility

1

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi birokrasi
pelaporan lambat untuk menangani keamanan di kampus ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

2

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi perencanaan
inspeksi kampus untuk menangani keamanan di kampus ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

3

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
petugas keamanan dalam menangani kemanan kampus ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

•

Kurangnya Rasa Bangga Mahasiswa Terhadap Universitas
No
1

Pernyataan
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi penghargaan
dari universitas terhadap sivitas akademika berprestasi ?

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi prosedur
pengajuan dana yang tidak jelas ?
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
3
informasi perlombaan untuk mahasiswa ?
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi sivitas
4 akademika malas berurusan dengan birokrasi yang mengurus
perizin keikutsertaan perlombaan ?
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
5
promosi mengenai hasil akreditas universitas ?
2

•

Detectibility
1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

6

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
universitas mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

7

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
promosi universitas ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Mahasiswa Merasa Tidak Diterima Di Kampus
No

Pernyataan
Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
1
peran MSDC terhadap mahasiswa ?

Detectibility
1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
dosen wali berperan dalam masalah non akademik ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

Seberapa mudah pimpinan Maranatha mendeteksi kecukupan
3 kegiatan / acara dari universitas yang dapat meningkatkan
kebersamaan ?

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

2

LAMPIRAN 3
Surat Keterangan

LAMPIRAN 4
Form Komentar Seminar Proposal

LAMPIRAN 5
Form Komentar Seminar Isi

LAMPIRAN 6
Form Komentar Sidang

