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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan berimbas pada 

meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. 

Pendidikan yang tinggi dianggap telah menjadi wadah penghasil sumber daya 

manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat dihasilkan dari 

perguruan tinggi yang berkualitas. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam masyarakat. 

Perguruan tinggi yang berkualitas adalah perguruan tinggi yang mampu 

memberikan pelayanan yang bermutu kepada mahasiswanya. Perguruan tinggi 

sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan agar lebih peka terhadap kepentingan 

mahasiswa dan harus berbenah dalam memberikan pelayanan agar memperoleh 

pengakuan dari masyarakat serta mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang ada 

saat ini. 

Kualitas suatu perguruan tinggi sangat ditentukan oleh mutu pelayanan yang 

diberikan, dimana pelayanan yang bermutu dapat diidentifikasi melalui kepuasan 

pelanggan dalam hal ini adalah mahasiswa. Bagi sebuah perguruan tinggi kepuasaan 

layanan lebih diorientasikan kepada mahasiswa karena mahasiswa merupakan 

pelanggan primer dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai industri jasa harus 

terus memikirkan pentingnya palayanan mahasiswa secara lebih matang, karena kini 

semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan mahasiswa  merupakan aspek vital 

dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan. 

Kepuasan mahasiswa adalah tingkat perasaan mahasiswa setelah 

membandingkan hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Kepuasan yang 

diterima mahasiswa dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang didapatkan dari 
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perguruan tinggi. Jenis pelayanan pada perguruan tinggi, menurut Kotler & Fox 

(dalam Darwyansyah, 2014: 22), dibagi kedalam enam dimensi utama, yaitu: quality 

of instruction (kualitas pembelajaran), academic advising (bimbingan akademik), 

library resources (sumber daya pendukung), extracurricular activity (aktivitas 

ekstrakulikuler), opportunities to talk with faculty members job (aspek 

komunikasi dengan pimpinan/staf universitas), placement services (aspek 

pelayanan administrasi).  

Universitas HKBP Nommensen Medan merupakan salah satu perguruan 

tinggi swasta yang banyak diminati di kota Medan terbukti dengan banyaknya jumlah 

mahasiswa yang mendaftar tiap tahunnya. Sama dengan universitas lainnya, 

Universitas HKBP Nommensen mempunyai visi dan misi untuk menjadi universitas 

terbaik diantara universitas-universitas yang ada di Indonesia. Untuk menjadi salah 

satu universitas terbaik, mahasiswa memiliki peran penting dalam mewujudkan visi 

dan misi tersebut, dimana mahasiswa dituntut untuk memiliki prestasi diberbagai 

bidang. Salah satu hal yang bisa memotivasi mahasiswa dalam meningkatkan 

prestasinya adalah ketersediaan informasi yang diperoleh dari universitas. 

Mahasiswa mempunyai hak mendapat pelayanan informasi yang berkaitan 

dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. Layanan informasi untuk 

mahasiswa diberikan dalam bentuk lisan, tertulis maupun elektronik. Informasi lisan 

dapat diperoleh oleh mahasiswa baik melalui kontak langsung secara tatap muka 

kepada dosen, staff sampai kepada unsur pimpinan tentang informasi yang 

dibutuhkan atau penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. Informasi tertulis dapat 

diberikan melalui berbagai buku pedoman seperti: standar operasional prosedur 

perguruan tinggi yang memuat tentang pedoman dan alur kegiatan dan pelayanan 

berupa pedoman akademik (layanan registrasi, pengisian kartu rencana studi ( KRS), 

surat menyurat yang berhubungan dengan perkuliahan dan tugas akhir, legalisir, 

layanan seminar, pengaturan ruangan, pengurusan uang kuliah), pedoman praktik, 

dan sebagainya. 
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Sebagian besar informasi dapat diperoleh mahasiswa dari bagian tata usaha 

khususnya informasi tertulis. Tata Usaha merupakan salah satu bagian dari pelayanan 

di perguruan tinggi dimana pelayanan pada bagian tata usaha lebih banyak 

difokuskan untuk kepentingan mahasiswa. Ini berarti orientasi layanan pada bagian 

tata usaha harus didasarkan pada kebutuhan mahasiswa. Pegawai yang bertugas 

dibagian tata usaha harus menguasai setiap bidang pelayanan dan berbagi informasi 

yang dibutuhkan mahasiswa. Jika kebutuhan mahasiswa akan berbagai informasi 

yang disediakan di Tata Usaha bisa terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa 

mahasiwa akan puas dengan pelayanan tata usaha tersebut.  

Pada Fakultas Ekonomi yang termasuk dalam bagian tata usaha adalah 

seluruh tenaga kependidikan yang bertugas menghimpun, mencatat, mengelola, 

menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan- keterangan yang diperlukan 

setiap organisasi. Aktivitas- aktivitas ini yang membantu lancarnya kegiatan 

perkuliahan di sebuah universitas. Bagian-bagian pada tata usaha pada Fakultas 

Ekonomi terdiri dari Subbag Akademik, Subbag Kemahasiswaan, Subbag 

Administrasi Umum, Subbag Perlengkapan, Subbag Feeder PD Dikti, tata usaha 

Urusan Perkuliahan & Ujian dan tata usaha Urusan Transkip dan Evaluasi Kebutuhan 

Material (EKM).  

Secara umum pendekatan kualitas pelayanan yang dapat diajadikan acuan 

dalam riset kepuasan konsumen adalah model SERVQUAL. Konsep SERVQUAL 

dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan Zeithaml (dalam Tjiptono, 2012: 205), 

dirangkumnya dimensi kualitas pelayanan dari yang semula 10 faktor menjadi 5 

faktor yaitu: reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Untuk 

mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan tata usaha Fakultas Ekonomi 

Universitas HKBP Nommensen Medan, peneliti melakukan penelitian awal dengan 

membagikan kuesioner kepada 30 mahasiswa dimana pernyataan-pernyataan yang 

digunakan peneliti sesuai dengan dimensi kualitas pelayanan (SERVQUAL). Berikut 

adalah hasil dari penelitian awal tersebut, yaitu: 
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Tabel 1.1 

Hasil Kuesioner Awal 

No  Pernyataan SS  S  N  TS  STS  
 Tangible (bukti fisik) f % F % f % f % F % 

1 Penampilan tenaga 

kependidikan rapi dan bersih 

0 0 18 60% 10 33% 2 0,7% 0 0 

2 Tersedia ruang tunggu yang 

nyaman 

0 0 5 17% 16 53% 9 30% 0 0 

 Reliability (keandalan)           

3 Ketepatan waktu tenaga 

kependidikan dalam bekerja 

sesuai dengan jam kerja yang 

telah ditentukan 

0 0 1 3% 11 37% 16 53% 2 7% 

 Responsiviness 

(ketanggapan) 

          

4 Tenaga kependidikan 

informatif dalam memberikan 

informasi kepada mahasiswa. 

0 0 0  10 33% 18 60% 2 7% 

5 Tenaga kependidikan selalu 

siap sedia dalam memberikan 

pelayanan kepada mahasiswa. 

0 0 5 17% 11 37% 13 43% 1 3% 

 Assurance (jaminan)           

6 Tenaga kependidikan 

memberikan pelayanan 

kepada mahasiswa dengan 

ramah. 

0 0 0  13 43% 17 57% 0 0 

7 Dalam memberikan 

pelayanan, tenaga 

kependidikan tidak pernah 

bekerja sambil mengobrol 

dengan rekan kerja mereka. 

0 0 2 7% 12 40% 16 53% 0 0 

 Emphaty (empati)           

8 Tenaga kependidikan 

memberikan rasa aman dan 

nyaman dalam memberikan 

pelayanan 

0 0 2 7% 11 37% 17 57% 0 0 

 Jumlah frekuensi 0  33  94  108  5  

 Bobot Skala 5  4  3  2  1  

 Total skor 0  132  282  216  5  

Sumber : Data diolah (2018) 

Dari data di atas dapat diperoleh gambaran secara umum mengenai pelayanan 

yang diberikan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP 

Nommensen  kepada mahasiswa. Pelayanan yang diberikan tenaga kependidikan 

dapat dikatakan kurang baik terbukti dari data diatas, dimana tenaga kependidikan 

tidak tepat waktu dalam bekerja sesuai dengan standar jam kerja yang sudah 
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ditentukan, terutama pada saat selesai jam istirahat yang seharusnya mereka bekerja 

kembali jam 14.00 WIB tetapi terkadang sampai jam 14.30 WIB mereka belum 

kembali ke meja pelayanan masing-masing. Kadang kala ada kondisi yang 

menghambat sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal dengan adanya jeda 

karena para pegawai saling mengobrol. Sebagian mahasiswa sering tertinggal 

informasi karena pegawai kurang informatif dalam memberikan informasi kepada 

mahasiswa, dan terkadang tenaga  kependidikan kurang ramah dalam memberikan 

pelayanan. 

Dengan adanya berbagai fenomena yang terjadi, kepuasan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi terhadap pelayanan tata usaha tergolong rendah disebabkan oleh 

kualitas pelayanan yang diberikan pegawai tidak sesuai dengan apa yang  menjadi 

kebutuhan mahasiswa seperti kurang informatif dalam menyampaikan informasi, 

ketidaktepatan waktu dalam bekerja dan kurang ramahnya pegawai dalam 

memberikan pelayanan.  Namun untuk lebih memastikan pengaruh kualitas 

pelayanan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Tata Usaha Terhadap Kepuasan Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah 

Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan tata usaha terhadap kepuasan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan tata usaha terhadap kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

HKBP Nommensen Medan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pemahaman 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan tata usaha terhadap kepuasan 

mahasiswa sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh Gelar 

Sarjana Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas HKBP 

Nommensen. 

2. Manfaat bagi Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas HKBP 

Nommensen. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi 

terhadap upaya yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan 

kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan tata usaha 

dilihat dari sudut pandang mahasiswa. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi Prodi Manajamen Universitas HKBP Nommensen 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi 

bagi mahasiswa lain yang ingin menyusun skripsi mengenai kualitas 

pelayanan tata usaha terhadap kepuasan mahasiswa. Selain itu hasil 

penelitian ini diharapkan bisa menambah ragam penelitian dibidang 

manajemen. 

4. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi 

penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang 

menghadapi masalah serupa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Kualitas Pelayanan 

 Definisi kualitas layanan berasal dari perbandingan antara harapan pengguna 

layanan tentang layanan yang hendaknya mereka terima dengan layanan yang benar-

benar telah mereka peroleh. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh 

Parasuraman et,al (dalam Istianto, 2011: 123) menyatakan bahwa kualitas layanan 

adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan 

atas layanan yang mereka terima. Dengan demikian terdapat dua unsur utama 

dalam kualitas pelayanan yaitu layanan yang diharapkan (expected service) 

dengan layanan yang diterima (perceived service). Menurut Sugiarto (dalam 

Dharmayasa, 2015) kualitas layanan adalah suatu penyajian produk atau jasa 

sesuai dengan ukuran yang berlaku ditempat produk atau jasa itu diadakan dan 

penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diharapkan. 

Menurut  Wyckof dan Lovelock (dalam Arimawati, 2013: 19) menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Menurut Kashmir (dalam Dharmayasa, 2015) kualitas pelayanan 

adalah tindakan atau perbuatan organisasi atau perorangan untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan.  

 Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas pelayanan adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh penyedia atau 

pemberi pelayanan secara maksimal dengan segala keunggulan dalam memenuhi 

segala kebutuhan dan harapan pelanggan. 
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 Kualitas tergantung pada setiap orang yang menilainya. Penyedia jasa layanan 

harus bisa berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas untuk 

meningkatkan penerima layanan maupun menjaga citra organisasi atau instansi 

pemberi layanan. Penilaian terhadap kualitas terjadi saat pelayanan terjadi. Menurut 

Gasperz (2002:5)  mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada 

pengertian pokok berikut:  

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 

pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasaan atas 

penggunaan produk itu. 

b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari segala kekurangan 

atau kerusakan. 

  Bila dikaitkan dengan pelayanan dalam lingkup perguruan tinggi, maka 

kualitas pelayanan merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh pelayanan yang 

dilakukan pemberi layanan, yaitu bagian tata usaha dimana pelayanan tersebut bisa 

memenuhi kebutuhan mahasiswa dan memberi kepuasan kepada mahasiswa. 

Pelayanan yang berkualitas juga bebas dari kesalahan-kesalahan. Mahasiswa sebagai 

pengguna layanan dapat mengetahui apakah pelayanan yang diberikan tata usaha 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mahasiswa sebagai pengguna layanan. 

Kualitas pelayanan berhasil dibangun, apabila pelayanan yang diberikan 

mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani. Pengakuan terhadap 

keprimaan sebuah sebuah pelayanan, bukan datang dari aparatur yang memberikan 

pelayanan melainkan datang dari pengguna jasa layanan.  

 Menurut Gasperz (2002:235-236) bahwa ada beberapa atribut yang harus 

diperhatikan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan, yaitu: 

1. Ketepatan waktu pelayanan. Hal yang perlu diperhatikan disini adalah 

berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses 

2. Akurasi pelayanan, berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas 

kesalahan 
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3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Terutama 

mereka yang berinteraksi langsung dengan pelanggan ekternal. 

4. Tanggung jawab, yang berkaitan dengan penerimaan maupun 

penanganan keluhan. 

5. Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana 

pendukung. 

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. 

7. Variasi model pelayanan berkaitan dengan inovasi untuk memberikan 

pola-pola baru pelayanan. 

8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas. 

9. Kenyamanan dalam memperolehh pelayanan. 

10. Atribut pendukung pelayanan lainnya. 

 Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh 

mahasiswa dalam kaitannya dengan kepuasan mahasiswa, ada indikator kualitas 

pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan nerdasarkan referensi 

dari jurnal Yuniarti (2014:55), yaitu:  

a) Tangible (berwujud), yaitu kualitas pelayanan berupa fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi yang tersedia di Tata Usaha 

Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan 

Indikator dari dimensi ini, yaitu : 

- Kelengkapan fasilitas yang disediakan didalam kelas 

- Penampilan tenaga kependidikan 

- Ketersediaan sarana komunikasi informasi  

b) Reliability (keandalan), yaitu kemampuan tenaga kependidikan untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat, 

terpercaya dan memuaskan. 

Indikator dari dimensi ini, yaitu: 

- Ketepatan waktu kedatangan pegawai  

- Ketepatan waktu pelayanan  sesuai dengan yang dijanjikan 
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- Kesediaan memberikan pelayanan kepada mahasiswa 

c) Responsiviness (ketanggapan), yaitu sutu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada mahasiswa, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Indikator dari dimensi ini, yaitu: 

- Tanggap dalam menerima keluhan dan masalah mahasiswa 

- Tanggap dalam menyelesaikan keluhan dan permasalahan dari 

mahasiswa 

- Menyelesaikan keluhan dan permasalahan mahasiswa dengan cepat  

d) Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan 

tenaga kependidikan untuk menumbuhkan rasa percaya mahasiswa terhadap 

pelayanan yang diberikan 

- Tenaga  kependidikan memberikan pelayanan dengan ramah 

- Tenaga  kependidikan memiliki kompetensi dalam menyelesaiakan 

tugas 

- Kemampuan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan. 

e) Emphaty (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada mahasiswadengan berupaya 

memahami keinginan mahasiswa. 

Indikator dari dimensi ini, yaitu: 

- Perhatian diberikan oleh tenaga kependidikan kepada setiap 

mahasiswa secara individu 

- Tenaga kependidikan memberikan rasa aman dan nyaman kepada 

mahasiswa 

- Tenaga kependidikan bersikap adil dalam memberikan pelayanan 

kepada mahasiswa. 
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2.1.2 Kepuasan Mahasiswa 

 Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan 

telah semakin besar. Semakin banyak pihak yang menaruh banyak perhatian terhadap 

hal ini. Kata “kepuasan atau satisfaction” berasal dari bahasa latin “satis” artinya 

cukup baik, memadai dan facio, melakukan atau membuat. Secara sederhana 

kepuasan dapat diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau membuat sesuatu 

memadai. Menurut Oliver (dalam Supranto, 2011:233) menyatakan bahwa 

“Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapannya”.   

 Menurut Juran  (dalam Priansa, 2018:197) menyatakan bahwa kepuasan 

adalah keadaan yang dicapai seseorang bila produk sesuai dengan kebutuhan 

atau harapan konsumen dan bebas dari kekurangan. Menurut Kotler (dalam 

Priansa, 2018:196-197) menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 

kinerja (hasil) produk atau jasa yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) 

yang diharapkan. Menurut Priansa (2018:211) menyatakan bahwa “Kepuasan 

merupakan gambaran perbedaan  antara harapan dan kinerja (yang nyata 

diterima). Apabila harapan tinggi sementara hasilnya biasa-biasa saja, 

kepuasan tidak akan tercapai atau bahkan menimbulkan kekecewaan. 

Sebaliknya, apabila hasil melebihi dari yang diharapkan, kepuasan akan 

meningkat’’. Karena harapan yang dimiliki konsumen cenderung selalu meningkat 

sejalan dengan meningkatnya pengalaman konsumen, para pemberi layanan harus 

tetap memonitor kemampuannya untuk memenuhi kepuasan konsumen yang semakin 

tinggi.  

Pengertian diatas mengarah kepada pelanggan sebagai pengguna atau 

penerima layanan. Pada lingkup perguruan tinggi salah satu penerima layanan utama 

adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah mereka yang belajar di perguruan tinggi. 

Menurut Sopiatin (dalam Alfiani, 2016:32) Kepuasan mahasiswa adalah sikap 

positif mahasiswa terhadap pelayanan lembaga pendidikan tinggi karena 
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adanya kesesuaian antara harapan dari pelayanan dibandi ngkan dengan 

kenyataan yang diterimanya.  

Menurut Sarjono (dalam Alfiani, 2016:32) menyatakan bahwa kepuasan 

mahasiswa adalah perbandingan antara harapan yang diinginkan mahasiswa 

tentang pelayanan karyawan, kompetensi dosen yang didukung oleh 

saranaprasarana dan kepemimpinan dengan apa yang mahasiswa rasakan 

setelah mendapatkan pelayanan. Kepuasan mahasiswa merupakan suatu sikap 

positif mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh pergruan tinggi karena 

adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang diterima. Definisi -definisi 

diatas mengarah pada satu pengertian bahwa kepuasan mahasiswa adalah perasaan 

senang atau sikap mahasiswa terhadap segala unsur pelayanan di perguruan tinggi 

yang diterima karena sesuai dengan yang diharapkan.  

Pada lingkup perguruan tinggi pelanggan utamanya adalah mahasiswa. 

Mahasiswa dikatakan sebagai pelanggan karena dia membayar jasa pendidikan untuk 

menuntut ilmu. Hal ini tentunya diiringi dengan harapan yang diinginkan dalam 

proses pendidikan. Mengacu pada harapan tersebut tentunya setiap mahasiswa 

memiliki persepsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang 

berpresepsi dengan standar yang tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi oleh lembaga, 

ada yang sedang dan ada yang rendah. Kondisi yang umum terjadi adalah mahasiswa 

dapat mengalami salah satu dari tingkat kepuasan yang umum menurut Irawan (dalam 

Alfiani, 2016:34) yaitu: 

1. Kinerja dibawah harapan, mahasiswa akan tidak puas 

2. Kinerja sesuai dengan harapan, mahasiswa akan puas. 

3. Kinerja melampaui harapan, mahasiswa akan merasa sangat puas. 

Perasaan tidak puas, puas, dan sangat puas ini akan mempengaruhi tindakan 

selanjutnya. Mahasiswa yang merasa puas akan menyampaikan secara positif tentang 

jasa yang ia gunakan/terima.  Mahasiswa yang merasa tidak puas akan 

menyampaikan secara negatif pelayanan yang diterimanya kepada temannya. 
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Indikator kepuasan mahasiswa dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan 

berdasarkan referensi dari jurnal Yuniarti (2014:56), yaitu:  

a. Kepuasan yang diterima mahasiswa atas layanan yang diberikan. 

b. Kemudahan mahasiswa berinteraksi dengan tenaga kependidikan dalam 

menyampaikan keluhan atau permasalahan yang dialami. 

c. Keramahan tenaga kependidikan terhadap mahasiswa saat memberikan 

pelayanan. 

d. Waktu untuk menyelesaikan keluhan dan permasalahan mahasiswa 

selalu tepat waktu. 

e. Kelengkapan dan kemudahan sistem informasi cukup bagus. 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

 Untuk mengadakan penelitian tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang 

sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya. Berikut terdahulu yang dilakukan peneliti selama 

melakukan penelitian. Adapun tabel hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Data Peneliti Judul Metode Hasil 

1 Arifah Alfiani “Kepuasan 

Mahasiswa terhadap 

Pelayanan 

Administrasi 

Akademik di 

SUBBAG 

Pendidikan Fakultas 

Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri 

Yogyakarta” 

Metode 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

“ Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

antara kepuasan 

mahasiswa terhadap 

pelayanan administrasi 

akademik di SUBBAG 

Pedidikan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas 

Negeri Yogyakarta” 

2 Arya 

Dharmayasa 

Analisis Kualitas 

Pelayanan yang 

diberikan Pegawai 

Administrasi 

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (FEB) 

ditinjau dari 

KEPMENPPAN 

No.63 Tahun 2003 

Metode 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

“ Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

antara kepuasan 

mahasiswa terhadap p 

Pelayanan yang diberikan 

Pegawai Administrasi 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) ditinjau dari 

KEPMENPPAN No.63 

Tahun 2003elayanan yang 

diberikan Pegawai 

Administrasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

ditinjau dari 

KEPMENPPAN No.63 

Tahun 2003” 

Sumber: Data diolah penulis (2019) 
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2.3  Kerangka Berpikir 

 Kerangka pikir merupakan suatu gambaran umum tentang orientasi penelitian 

yang digambarkan untuk mengetahui secara akurat mengenai arah penelitian yang 

dimaksud. Kualitas layanan merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh 

pemberi layanan secara maksimal untuk memenuhi segala kebutuhan dan harapan 

konsumen. Dalam dunia peguruan tinggi, mahasiswa merupakan konsumen utama 

yang harus mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik 

akan mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa. Apabila layanan yang diberikan 

dibawah harapan, maka mahasiswa akan kecewa. Bila layanan sesuai dengan 

harapan, mahasiswa akan puas. Sedangkan bila layanan yang diberikan melebihi 

harapan, mahasiswa akan sangat puas. Berikut adalah gambaran kerangka berfikir 

dari penelitian ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

2.4  Rumusan Hipotesis 

 Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya dengan penelitian. Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir 

diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan adalah : 

“Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa 

pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan” 

 

 

 

 

Kualitas Pelayanan 

(X) 

Kepuasan Mahasiswa 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, maksudnya adalah 

penelitian yang tertuju kepada pengungkapan atau menggambarkan suatu keadaan, 

masalah, peristiwa sebagaimana adanya secara sistematik. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode survei. Metode Survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan 

dalam pengumpulan data, misalnya mengedarkan kuesioner, test, wawancara 

terstruktur dan sebagainya atau perlakuan tidak seperti dalam ekperimen 

(Sugiyono, 2016:11). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel 

bebas dan variabel terikat dengan menggunakan angka-angka yang diolah melalui 

analisis statistik.  

 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan selesai di 

Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2016:115), populasi adalah “Wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Berdasarkan defenisi populasi yang telah diuraikan maka populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Universitas 

HKBP Nommensen Medan yang berjumlah 2.463 tahun 2019. Adapun rincian 

sebaran populasi disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Sebaran Populasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Tahun 2019 

No.  Program Studi Jumlah  

1 Manajemen    842 

2 Akuntansi  1.398 

3 Ekonomi Pembangunan    132 

4 Perpajakan       91 

 Jumlah  2.463 

 Sumber: PSI Universitas HKBP Nommensen 

 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sugiyono (2016:116) mengatakan bahwa “Sampel adalah bagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penentuan jumlah 

sampel minimal pada penelitian ini mengacu pada pernyataan Hair et al.(dalam 

Alfiani, 2016:46) bahwa banyaknya sampel sebagai responden harus disesuaikan 

dengan banyaknya indikator pernyataan yang digunakan pada kuesioner, 

dengan asumsi n x 5 indikator sampai n x 10 indikator. Dalam penelitian ini 

jumlah item pernyataan adalah 20 item pernyataan, sehingga jumlah responden yang 

digunakan adalah 20 item pernyataan x 5 sama dengan 100 responden.  

 

3.4 Metode Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik ini digunakan bila populasi 

mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proposional (Sugiyono, 2016:118).  Adapun penyajian ukuran sampel penelitian ini 

secara lebih jelas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No.  Program Studi Jumlah  

1 Manajemen     842/2.463 x 100 = 34 

2 Akuntansi  1.398/2.463 x 100 = 57 
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3 Ekonomi Pembangunan    132/2.463 x 100 =   5 

4 Perpajakan       91/2.463 x 100 =   4 

 Jumlah                                  100 

 Sumber: Data diolah (2019) 

 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 Data primer diperoleh dengan melakukan survey secara langsung pada 

Universitas HKBP Nommensen Medan agar data yang diperoleh lebih akurat. 

Adapun cara yang dilakukan untuk memperoleh data primer meliputi : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatakan data dari pengamatan langsung 

dengan mengadakan tanya jawab kepada salah satu mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. 

b. Kuesioner 

Kuisioner atau angket yang berisi daftar pertanyaan dan kemudian 

menyebarkannya kepada seluruh responden secara langsung sehingga hasilnya 

pengisiannya lebih jelas. Daftar pertanyaan yang diberikan berupa gambaran 

umum yang berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.  

 Data sekunder merupakan berbagai data atau dokumen yang digunakan 

sebagai pendukung yang berhubungan dengan penelitian dapat diperoleh dari : 

a. Buku-buku yang berhubungan dengan variabel penelitian. 

b. Jurnal dan hasil peneltian terdahulu yang berhubungan dengan variabel atau 

topik masalah yang diteliti. 
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3.6 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 Identifikasi Variabel 

 Menurut Sugiyono (2016:58) mengatakan bahwa “Variabel penelitian 

adalah Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya’’. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengukuran 

terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrument penelitian. 

Setelah itu peneliti akan melanjutkan analisis untuk mencari pengaruh suatu variabel 

dengan variabel lain. 

 Menurut Sugiyono (2016:59), berdasarkan hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lain, maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka 

dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kualitas 

pelayanan (X) 

b. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas sesuai dengan masalah 

yang akan diteliti maka yang menjadi variabel terikat adalah kepuasan 

mahasiswa (Y). 
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3.6.2  Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Dimensi  Definisi Operasional Indikator  Skala  

Kualitas 

Pelayanan  

(X) 

Tangible (bukti 

fisik) 

 Kualitas pelayanan dalam 

dunia pendidikan 

berhubungan dengan aspek 

fisik kampus yang 

diperlukan untuk 

menunjang proses belajar 

mengajar, meliputi: 

bangunan, kebersihan 

lingkungan kampus, 

laboratorium, perpustakaan 

dan lainnya. 

 

1. Kelengkapan 

fasilitas yang 

disediakan 

didalam kelas 

2. Penampilan 

tenaga 

kependidikan 

3. Ketersediaan 

sarana 

komunikasi 

informasi  

 

Skala 

Likert 

 Reliability 

(keandalan) 

Berhubungan dengan 

kebijakan pimpinan, 

kompetensi dosen dan 

pelayanan karyawan dalam 

memberikan pelayanan 

yang bermutu, konsisten, 

dan sesuai kebutuhan 

mahasiswa 

1. Ketepatan waktu 

kedatangan 

pegawai  

2. Ketepatan waktu 

pelayanan  sesuai 

dengan yang 

dijanjikan 

3. Kesediaan 

Skala 

Likert 
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memberikan 

pelayanan kepada 

mahasiswa 

 

 Responsiviness 

(ketanggapan) 

Kesediaan pegawai 

kependidikan untuk 

mendengarkan dan 

mengatasi keluhan 

mahasiswa yang 

berhubungan dengan 

masalah perkuliahan. 

 

1. Tanggap dalam 

menerima 

keluhan dan 

masalah 

mahasiswa 

2. Tanggap dalam 

menyelesaikan 

keluhan dan 

permasalahan 

mahasiswa 

3. Menyelesaikan 

keluhan dan 

permasalahan 

dengan cepat.  

Skala 

Likert 

 Assurance 

(jaminan) 

Yaitu suatu keadaan dimana 

pegawai kependidikan 

memberikan jaminan 

kepastian layanan kepada 

mahasiswa yang tidak 

terlepas dari kemampuan 

personil pegawai. 

1. Perhatian 

diberikan oleh 

tenaga 

kependidikan 

kepada setiap 

mahasiswa secara 

individu 

2. Tenaga 

kependidikan 

memberikan rasa 

aman dan nyaman 

kepada 

mahasiswa 

3. Tenaga 

kependidikan 

bersikap adil 

dalam 

memberikan 

pelayanan kepada 

mahasiswa. 

 

Skala 

Likert 

 Emphaty (empati)  Keadaan mental yang 

membuat seseorang merasa 

dirinya di keadaan orang 

lain. Dengan demikian 

bentuk empati pegawai 

kependidikan terhadap 

kebutuhan mahasiswa 

adalah adanya pemahaman 

1. Perhatian 

diberikan oleh 

pegawai kepada 

mahasiswa secara 

individu 

2. Pegawai 

memberikan rasa 

aman dan 

Skala 

Likert 
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personil pegawai terhadap 

kebutuhan mahasiswa dan 

berupaya kearah 

pencapaiannya. 

 

nyaman. 

3. Tenaga 

kependidikan 

bersikap adil 

dalam 

memberikan 

pelayanan kepada 

mahasiswa 

Kepuasan 

Mahasisawa 

(Y) 

 sikap positif mahasiswa 

terhadap pelayanan lembaga 

pendidikan tinggi karena 

adanya kesesuaian antara 

harapan dari pelayanan 

dibandi ngkan dengan 

kenyataan yang diterimanya 

f. Kepuasan yang 

diterima 

mahasiswa atas 

layanan yang 

diberikan. 

g. Kemudahan 

mahasiswa 

berinteraksi 

dengan tenaga 

kependidikan 

dalam 

menyampaikan 

keluhan atau 

permasalahan 

yang dialami. 

h. Keramahan 

tenaga 

kependidikan 

terhadap 

mahasiswa saat 

memberikan 

pelayanan. 

i. Waktu untuk 

menyelesaikan 

keluhan dan 

permasalahan 

mahasiswa selalu 

tepat waktu. 

j. Kelengkapan dan 

kemudahan 

sistem informasi 

cukup bagus. 

 

 

 

 

Skala 

Likert 

Sumber: Data Diolah Penulis (2019) 

 

3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapat dari 

penelitian dengan cara kuisioner merupakan data yang valid atau tidak. Dalam 
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penelitian digunakan kriteria pengujian dengan menggunakan program SPSS for 

Windows dengan criteria sebagai berikut : 

a. Jika rhitung  lebih besar atau sama dengan rtabel dengan taraf signifikan 0,05, maka 

pertanyaan-pertanyaan yang dihunakan dalam kuisioner penelitian dinyatakan 

valid. 

b. Jika rhitung  lebih kecil dari rtabel dengan taraf signifikan 0,05, maka pertanyaan-

pertanyaan yang dihunakan dalam kuisioner penelitian dinyatakan  tidak valid. 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah 

alata ukur yang digunakan tetap konsisten jika dilakukan pengukuran ulang. Tingkat 

kepercayaan ditentukan dengan uji reliabilitas ini.setiap pertanyaan dalam kuisioner 

akan diuji apakah jawaban yang diperoleh tetap konsisten. Pengukuran dilakukan 

dengan SPSS for Windows dengan uji statistik Cronbach alpha dengan kriteria : 

a. Jika ralpha > 0,60 maka dinyatakan reliabel. 

b. Jika ralpha < 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

 A.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel dalam penelitian mempunyai sebaran distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yang 

dihitung menggunakan bantuan SPSS Statistic 22 for Mac. SPSS Statistic 22 

for Mac digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau 

tidak hanya dilihat pada baris Asymp. Sig (2-tailed). Jika nilai tersebut kurang 

dari taraf signifikansi yang ditentukan 0,05 maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai Asymp. Sig lebih dari atau sama 

dengan 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. 

 

B. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini dilakukan bertujuan untuk menguji model regresi terjadi 

ketidaksaman varians diantara yang lainnya. Model regresi yang baik adalah 
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homokedasitas atau dengan kata lain tidak terjadi heterokedasitas. Alat 

analisisnya adalah pancar scatter plot. 

 

3.9 Metode Analisis Data 

 A.  Uji Hipotesis 

Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah 

hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis regresi linear sederhana ini dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur pengaruh kualitas pelayanan tata usaha terhadap 

kepuasan mahasiswa. Hubungan fungsional antara variabel terikat dan 

variabel bebas dibuat sebagai berikut: 

 

 

 

Y=a+bX+e 

Keterangan : 

Y = Variabel dependen (kepuasan mahasiswa) 

X = Variabel independen (kualitas pelayanan) 

a = Konstanta (nilai Y apabila X=0) 

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

e = Standar Kesalahan (error) 

 

B.  Uji Parsial (t) 

 Uji t dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan criteria : 

a. Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. 

Artinya kualitas pelayanan tata usaha berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa. 
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b. Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. 

Artinya kualitas pelayanan tata usaha tidak berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan publik. 

 

C.        Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui  kadar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar 

anatara 0 dan 1. Jika nilai koefisien mendekati 1 berarti variabel independen 

berpengaruh besar terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai 

koefisien mendekati nol berarti variabel independen berpengaruh kecil 

terhadap variabel dependen. 

 


