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ABSTRAK

KUALITAS LAYANAN DAN CITRA “UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH METRO’’, SERTA PENGARUHNYA TERHADAP

KEPUASAN MAHASISWA UMM

OLEH

DIAN OKTARINA

Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) salah satu Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) yang terkemuka di Metro. yang memiliki 3 cabang kampus, antara
lain: kampus 1 Universitas Muhammadiyah Metro yang beralamat di jalan Ki
Hajar Dewantara No. 116 Iring Mulyo, Kota Metro, dan dua cabang lainnya yang
ada di 21 Kota Metro, yaitu Falkultas Teknik dan Pasca Sarjana. Universitas
Muhammadiyah Metro memiliki 3 program pasca sarjana, 14 program studi strata
1, dan 3 program diploma.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :
Untuk mengetahui Respon/Penilaian Mahasiswa atas Kualitas Layanan, Untuk
mengetahui Respon/Penilaian Mahasiswa Atas Citra UMM, Untuk mengetahui
Respon/Penilaian Mahasiswa Atas Kepuasan Mahasiswa dan Untuk mengetahui
Kualitas Layanan, Citra UMM Berpengaruh Secara Bersama-Sama Dan Parsial
terhadap Kepuasan Mahasiswa. Analisis data menggunakan analisis regresi linear
berganda.

Hasil Penelitian ini menyarankan diperlukan kerjasama Pimpinan dan
staff dalam meningkatkan kualitas pelayanan berupa Empati, Responsif (daya
tanggap), Asurrance (Jaminan) dan Citra. Artinya implikasi dalam penelitian ini
jika ingin memperbaiki Kepuasan Mahasiswa (Y) maka diperlukan perbaikan
kualitas Layanan dan Citra terutama variabel Empathy (X2), Responsiviness (X3),
Assurance (X5) dan Citra (X6).

Kata Kunci : Kualitas Layanan, Citra, dan Kepuasan Mahasiswa.
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QUALITY OF SERVICE AND IMAGE "UNIVERSITY OF
MUHAMMADIYAH METRO ', AND INFLUENCE SATISFACTION

STUDENTS UMM

BY

DIAN OKTARINA

ABSTRACT

Metro Muhammadiyah University (UMM), one of Private Universities which is leading in
the Metro. which has three branch campuses, among others: the campus of University of
Muhammadiyah 1 Metro which is located on the street Ki Hajar Dewantara No. 116
procession Mulyo, Metro City, and two other branches in 21 Metro, which Faculthy
Engineering and Post Graduate. Universitas Muhammadiyah Metro has 3 graduate
program, 14 courses strata 1 and 3 diploma program.

The goal of this research is to find out: To know Response / Assessment of Student on
Quality of Service, To know Response / Assessment of Student On Citra UMM To know
Response / Assessment of Student Top Student Satisfaction and To determine the Quality
of Service, Image UMM Influential In together And Partial against Student Satisfaction.
Analysis of data using multiple linear regression analysis.

The results of this study suggest the necessary cooperation Leaders and staff in improving
the quality of services in the form of Empathy, Responsiveness (responsiveness),
Asurrance (Assurance) and Image. That is the implication of this research if it wants to
improve Student Satisfaction (Y) will require improved quality of service and image,
especially variable Empathy (X2), Responsiviness (X3), Assurance (X5) and Image (X6).

Keywords: Quality of Service, Image, and Student Satisfaction.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kualitas Layanan merupakan tuntutan terhadap Perguruan Tinggi dewasa ini

bukan hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang diukur secara

Akademik, melainkan keseluruhan program dan lembaga-lembaga Perguruan

Tinggi harus mampu membuktikan kualitas yang tinggi yang didukung oleh

akuntabilitas yang ada. Bukti prestasi, penilaian, sertifikasi kualitas, keberhasilan

alumni dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya, serta

hasil evaluasi juga dibutuhkan untuk memperoleh pengakuan dari Masyarakat.

Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) salah satu Perguruan Tinggi Swasta

(PTS) yang terbaik di Metro, pasalnya setelah beberapa waktu yang lalu

Universitas Muhammadiyah Metro mendapatkan predikat perguruan tinggi terbaik

peringkat 42 dari 411 PTS (Perguruan Tinggi Swasta) atau PTN (Perguruan

Tinggi Negri) di seluruh Indonesia. Peringkat 1 di Kopertis Wilayah II (Sumatera

Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung). Peringkat ke 6 PTM (Perguruan

Tinggi Muhammadiyah) se-Indonesia, dan Peringkat ke 2 dari 7 PTN atau PTS di

Lampung. (http://www.4icu.org/id/International Colleges And Universities)

Hal tersebut sesuai dengan Visi dan Misi yang dimiliki oleh UMM, Visi yang

dimiliki UMM adalah “Terintegrasinya Nilai-Nilai Islam dalam Kompetensi

Individu dan Lembaga Menuju Sepuluh Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Terbaik pada tahun 2020” dan Misi UMM adalah Menyelenggarakan Pendidikan,

Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Meningkatkan Imam dan Taqwa,

http://www.4icu.org/id/International
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Berkepribadian Profesionalitas Utama berdasarkan Nilai Keislaman dengan

Memperhatikan Situasi dan Kondisi Nasional dan Internasional di dukung oleh

Sarana dan Prasarana yang Memadai.

Universitas Muhammadiyah Metro kembali masuk kedalam jajaran 100 besar

perguruan tinggi terbaik dari 480 PTN atau PTS se-Indonesia versi webometric,

tepatnya Peringkat ke 53 dari 480 PTN atau PTS di Indonesia. Jika kembali

melakukan pemeringkatan maka Universitas Muhammadiyah Metro masih

bertahan di peringkat 1 se korpertis wilayah II, Peringkat 2 di Lampung, dan

mengalami peningkatan di Peringkat 5 Perguruan Tingggi Muhammadiyah se-

Indonesia. Universitas Muhammadiyah metro memiliki 3 cabang kampus, antara

lain: kampus I Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) yang beralamat di jalan

Ki Hajar Dewantara No. 116 Iring Mulyo, Kota Metro, dan KAMPUS II ada di

jalan Ki Hajar Dewantara 38 Banjarrejo, Lampung Timur yaitu Falkultas Teknik

dan kampus III yaitu Pasca Sarjana ada di jalan Gatot Subroto, Yosodadi, Metro

Timur, Kota Metro. Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) memiliki 3

program Pasca Sarjana,14 program studi Strata 1, dan 3 program Diploma.

Banyaknya program studi yang telah disuguhkan  tersebut diharapkan dapat

mempertahankan Mahasiswa yang telah bergabung serta mencari calon

Mahasiswa baru. Berikut daftar Program Pasca Sarjana, Program Studi, dan

Diploma di Universitas Muhammadiyah Metro (UMM), dan JumlahMahasiswa

yang aktif pada tahun 2015, berserta dosen tetap dan tidak tetap di Universitas

Muhammadiyah Metro (UMM), dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :
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Tabel 1.1 Jumlah Dosen dan Mahasiswa Aktif UMM Tahun 2015.

Sumber: Universitas Muhammadiyah Metro, 2016

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwajumlah dosen dan mahasiswa

UMM pada 3 Program Studi.Berdasarkan data padaTabel 1.1 tersebut

menjelaskan bahwa Jumlah Mahasiswa S1 FKIP lebih dominan, dibandingkan

dengan Jumlah Mahasiswa D3 yang berjumlah 335 mahasiswa, sedangkan S2

No. PROGRAM

STUDI

FAKULTAS

Jumlah
MAHASISWA DOSEN TETAP DOSEN

TIDAK

TETAP

1. DIPLOMA AKUTANSI

Manajemen
Informatika

JUMLAH

95

240

12

13

6

5

335 25 11

2. STRATA FKIP

TEKNIK

HUKUM

AGAMA
ISLAM

EKONOMI
JUMLAH

1.751

507

425

214

878

77

23

15

12

15

25

5

5

5

13
3.375 142 53

3. PASCA BIOLOGI
(M.Pd)

MANAJEMEN
(M.Pd)

MANAJEMEN
(M.M)

JUMLAH

43

107

18

6

6

7

-

-

1

168 19 1

JUMLAH TOTAL 4.278 196 60
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hanya 168 Mahasiswa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa objek penelitian

ini adalah Mahasiswa S1.

Jumlah Mahasiswa UMM dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2015, dapat

dilihat pada Tabel 1.2 diperoleh gambaran bahwa jumlah mahasiswanya

mengalami penurunan pada setiap semesternya, dan meningkat lagi pada  tahun

ajaran baru semester ganjil  dan selalu mengalami penurunan di semester genap ,

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Mahasiswa di UMM Tahun 2006-2015.

Tahun Jumlah Mahasiswa Selisih (-)

Semester ganjil Semester genap

2006 2392 2038 -354

2007 3163 2599 -564

2008 3639 3373 -266

2009 4600 4297 -303

2010 5774 5200 -574

2011 5578 5239 -339

2012 5418 5146 -272

2013 4790 4486 -304

2014 4126 3869 -257

2015 4302 4278 -24

Sumber: Universitas Muhammadiyah Metro, 2016.

Berdasarkan data pada Tabel1.2 diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Metro nampaknya pada Tahun 2006 sampai tahun

2012 selalu mengalami kenaikan jumlah mahasiswa. Pada Tahun 2013, 2014,

sampai Tahun 2015 jumlah mahasiswanya mengalami penurunan.Hal ini

menujukan indikasi bahwa masih rendahnya kepuasan  mahasiswa. Kepuasan
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sangat penting bagi suatu pemasaran baik layananan jasa seperti Perguruan Tinggi

harus mampu memberikan Kepuasan yang tinggi kepada para Mahasiswanya,

antara lain dengan memberikan produk dan jasa yang sesuai dengan yang mereka

butuhkan dan inginkan, pelayanan yang memuaskan, banyaknya jaringan yang

memudahkan mahasiswa untuk konsultasi dengan dosen, dan lain-lain.

Keunggulan memuaskan mahasiwa akan berkaitan erat dengan Kepuasan

Mahasiswa.

Proses Pendidikan banyak melibatkan berbagai unsur, antara lain Tenaga

Pengajar, Mahasiswa, Karyawan, Orang Tua, Pemerintah, Sarana dan Prasarana

serta pihak-pihak lain yang nantinya akan menentukan keberhasilan lembaga

pendidikan dalam menghasilkan generasi muda yang berkualitas sesuai dengan

tuntutan dan kemajuan jaman. Sebagaimana  disajikan pada Tabel 1.3 dibawah ini

Data Jumlah Karyawan di Universitas Muhammadiyah Metro.

Tabel 1.3 Jumlah Data Pegawai Tetap berdasarkan Unit Kerja Universitas

Muhammadiyah Metro Tahun 2016

No. Unit Kerja Jumlah (orang)

1. Ka. TU FE,Fakultas Agama, BAU, Bagian

penerimaan mahasiswa, pelaporan sie BAK,

pengeluaran BAK, perpustakaan, FKIP, FT,

D3 komputer, Pengelolaan Sarpras, Ka. Biro

sarpras, Pengeluaran sarpras, evaluasi

perencanaan EPSBED,

17

2. Staf  adm. Falkutas Ekonomi, FH, FT,FKIP,

Pasca Sarjana, Adm. Umum, perpustakaan,

adm. Sarpras, BAU, humas, BAK, Gedung

C, Gedung E,Gedung D,  Keuangan , BPH.

37
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Tabel 1.3 Jumlah Data Pegawai Tetap berdasarkan Unit Kerja Universitas

Muhammadiyah Metro Tahun 2016

No. Unit kerja Jumlah (orang)

3. Keamanan 12

4. Kebersihan 15

5. Driver 3

6. Staf. Lab. MIPA, MICRO TEACHING,

teknik sipil, teknik mesin, FKIP

12

Jumlah 97

Sumber : Universitas Muhammadiyah Metro, 2016

Pada Tabel 1.3 diatas dapat dilihat jumlah data pegawai tetap berdasarkan unit

kerja Universitas Muhammadiyah Metro berdasarkan pada 7 gedung dari lima

fakultas. Kualitas (quality) merupakan konstruk yang penting dalam dunia bisnis,

termasuk dalam bisnis jasa.Banyak definisi yang dapat digunakan untuk

menjelaskan mengenai kualitas.Didalam riset manajemen, kualitas harus

dikonseptualisasikan dengan suatu definisi operasional sehingga dapat diukur

dengan suatu instrumen yang diciptakan untuk keperluan tersebut. Semakin baik

kualitas yang diberikan oleh suatu perguran tinggi maka akan memberikan

dampak yang positif pada citra (image) suatu perguruan tinggi dan berdampak

pada Kepuasan Mahasiswa. Dalam perkembangan, Parasuraman menemukan

bahwa kualitas layanan dibagi menjadi lima dimensi.Kualitas layananyang ada

dapat dirangkum menjadi hanya lima dimensi “TERRA” yaitu :

1. Tangibles (bukti fisik), meliputi fasilitas fisik, perlangkapan, pegawai dan saran

komunikasi.
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2.Empathy (kemampupahaman), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan kemampuan memahami kebutuhan

para pelanggan.

3. Responsiveness (Daya Tanggap), yaitu keinginan perusahaan melalui

karyawannya untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan

tanggap.

4. Reliability (keandalan), yaitu perusahaan dalam memberikan pelayanan

karyawannya yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

5. Assurance (jaminan), meliputi kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat

dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan, bebas dari bahaya risiko atau keragu-

raguan.

Seiring dengan perkembangan Era Globalisasi, maka Lembaga Pendidikan dalam

hal ini Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pada umumnya dan Universitas

Muhammadiyah Metro yang ada di Lampung khususnya harus merencanakan

program perbaikan kualitas layanan jasa yang diberikan dengan

mempertimbangkan gap antara layanan yang diharapkan dan dengan layanan yang

dirasakan. Dengan adanya perubahan layanan yang diberikan, maka lembaga

pendidikan diharapkan akan maju pesat, karena telah memberikan kebutuhan yang

diinginkan oleh pasar (Mahasiswa). Salah satu faktor yang dipertimbangakan

masyarakat ketika akan memilih lembaga pendidikan adalah tuntutan terhadap

lembaga pendidikan apakah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas baik.

Maka dari itu lembaga pendidikan swasta dalam hal ini Perguruan Tinggi Swasta

(PTS) benar-benar dituntut agar dapat memberikan kualitas layanan pendidikan

yang sesuai dengan tuntutan dan harapan Mahasiswa.
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Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan

didalam penelitian. Faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh yang paling

besar terhadap Kepuasan Mahasiswa di UMM. Adapun tujuan didalam penelitian

ini, maka dipandang penting untuk dikaji berkenaan dengan Kepuasan

Mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Metro yang ada di Lampung yang

tidak dapat diabaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

Kualitas Layanan, Citra UMM, Dan Kepuasan Mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana Respon/Penilaian Mahasiswa atas Kualitas Layanan yang

terdiri atas TERRA pada UMM.

2. Bagaimana Respon/Penilaian Mahasiswa atas Citra UMM.

3. Bagaimana Respon/Penilaian Mahasiswa atas Kepuasan Mahasiswa.

4. Apakah Kualitas Layanan, Citra UMM Berpengaruh Secara Bersama-

Sama dan Parsial terhadap Kepuasan Mahasiswa.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada , dan adapun tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Respon/Penilaian Mahasiswa atas Kualitas

Layanan.

2. Untuk mengetahui Respon/Penilaian Mahasiswa Atas Citra UMM.
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3. Untuk mengetahui Respon/Penilaian Mahasiswa Atas Kepuasan

Mahasiswa.

4. Untuk mengetahui Kualitas Layanan, Citra UMM Berpengaruh

Secara Bersama-Sama Dan Parsial terhadap Kepuasan Mahasiswa.

1. 4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun

tidak langsung bagi berbagai pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti

Khusus bagi Penelitidi harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan

yang sangat berarti bagi diriPeneliti.Selain itu agar dapat

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada mahasiswa UMM.

2. Manfaat bagiUMM

Bagi Universitas Muhammadiyah Metro dapat memberikan kualitas

yang lebih baik lagi kepada pengguna layanan jasa sesuai dengan

yang diharapkan mahasiswa melalui pelayanan yang sesuai dengan

yang dirasakan dan diharapkan Mahasiswa, dan meningkatkan Citra

Universitas, dan Kepuasan Mahasiswa pengguna layanan jasa di

Perguruan TinggiSwasta Muhamadiyah Metro di Kota Metro.

3. Manfaat bagi Peneliti lain

Temuan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam bidang ilmu manajemen pemasaran bagi para

Mahasiswa Perguruan Tinggi maupun Universitas, khususnya

Univeristas Muhammdiyah Metro, dan faktor-faktor yang
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mempengaruhinya antara lain Kualitas Layanan, Citra Universitas,

dan kaitannya terhadap Kepuasan Mahasiswa.

Kegunaan  akademis lainnya, diharapkan dapat berguna bagi para peneliti

lainnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai Service Quality, Corporate

Image, dan kaitannya dengan Kepuasan Mahasiswa(Customer Satisfaction).
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi teori yang diuraikan didalam penelitian ini adalah teori-teori yang

dipandang relevan dengan penelitian, meliputi teori-teori tentang Kualitas

Layanan, Citra UMM, dan Kepuasan Konsumen (Mahasiswa).

2.1.1 Kualitas Layanan (Service Quality)

Perspektif pengukuran kualitas bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu

internal dan eksternal. Kualitas berasarkan perspektif internal diartikan sebagai

zero defect (”doing it right the first time’’ atau kesesuaian dengan persyaratan),

sedangkan perspektif eksternal memahami kualitas berdasarkan persepsi

pelanggan, ekspektasi pelanggan, kepuasan pelanggan, sikap pelanggan, dan

customer delight(Fandy Tjiptono: 160). Dalam konteks pengukuran kualitas jasa,

terdapat dua rerangka definisional utama : performance-based framework

(menetapkan perceived performance ,tanpa referensi pembanding apapun, sebagai

konsepperceived quality) standard-based framework (konseptualisasi perceived

quality relatif atau komparatif, artinya kineja dibandingkan norma atau standar

tertentu). (Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra   :163).

Aspek hasil bukan satu-satunya komponen kualitas. Berdasarkan perpektif TQM

(Total Quality Management), misalnya, kualitas dipandang secara lebih

komprehensif atau holistik, dimana bukan hanya aspek hasil saja yang ditekankan,

melainkan juga proses, lingkungan, dan sumber daya manusia. Perspektif ini

dirumuskan secara rinci oleh Goetsch dan Davis (Fandy Tjiptono dan Gregorius
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Chandra:164) yang mendefinisikan kualitas sebagai ”kondisi dinamis yang

berhubungan dengan Produk, Jasa, Sumber Daya Manusia, Proses, dan

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.” dengan demikian aspek

penilaian terhadap kualitas sebuah jasa, misalnya universitas Muhammadiyah

Metro, bisa mencakup berbagai faktor yang saling terkait. Diantaranya lokasi,

biaya, status akreditasi, jumlah dan kualifikasi staf, reputasi Universitas

Muhammadiyah Metro yang bersangkutan, desain kelas dan arena lapangan

basket, silabus yang diberikan, jam perkuliahan, sikap staf, perhatian personal

terhadap kebutuhan dan perkembangan masing-masing mahasiswa, ketersediaan

dan aksesibilitas terhadap fasilitas belajar dan kampus, dan seterusnya. Individu

yang berbeda akan memberikan bobot kepentingan yang berbeda pada masing-

masing faktor.

Kualitas layanan menarik untuk diamati, determinan kualitas jasa untuk tipe

industri yang sama bisa bervariasi menurut konteks’ riset yang dilakukan. Riset

yang dilakukan Joseph ( Fandy Tjiptono:155) tentang presepsi mahasiswa

terhadap kualitas jasa Universitas di Selandia baru mengungkapkan 7 determinan

utama : isu-isu program studi, reputasi akademik, aspek fisik/biaya, peluang karir,

lokasi, waktu dan faktor-faktor lain.

Sementara itu, riset Hampton (Fandy Tjiptono:160) terhadap topik yang sama

terhadap sebuah Universitas di Amerika Serikat mengidentifikasi 7 determinan

kualitas jasa universitas, diantaranya : kualitas pendidikan, pengajaran, kehidupan

sosial-personal, fasilitas kampus, usaha yang diperlukan untuk lulus, kehidupan

sosial-kampus, dan Bimbingan Mahasiswa. Hal ini mencakup Pelayanan yang

diberikan oleh petugas maupun staf administrasi Universitas Muhammadiyah
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Metro kepada mahasiswa, yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan

kebutuhan para mahasiswa, melalui pelayanan yang ramah, tanggap terhadap

segala keluhan yang dialami oleh mahasiswa, perhatian dosen pada kebutuhan dan

minat mahasiswanya,serta kesediaan dosen untuk berdiskusi dan memberikan

referensi jurnal internasional kepada mahasiswanya diluar jam kelas.

Disamping itu, Levis dan Booms (Tjiptono dan Gregorius:180) merupakan pakar

yang pertama kali mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus

tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspetasi pelanggan.

Dengan demikian, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa: jasa

yang diharapkan (expected service) dan jasa yang dirasakan/dipersepsikan

(perceived service) (Parasuraman, et al., 1985). apabila perceived service sesuai

dengan expected service, maka kualitas jasa bersangkutan akan dipersepsikan baik

atau positif. Jika perceived service melebihi expected service, maka kualitas jasa

dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya apabila perceived service lebih

jelek dibandingkan expected service, maka kualitas jasa dipersepsikan negatif atau

buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan

penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. Hal ini seluruh karyawan

Universitas Muhammadiyah Metro sangat berpengaruh dalam terbentuknya

Kualitas Layanan.

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Dian Oktarina :40) mengidentifikasi sepuluh

faktor utama yang menentukan Kualitas Jasa, kesepuluh faktor tersebut meliputi:

1. Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan

kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti bahwa perusahaan
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memberikan jasanya secara tepat semenjak pertama (right the first time).Selain itu

juga berarti menyampaikan jasanya dengan jadwal yang disepakati.

2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk

memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan.

3. Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa

tertentu.

4. Acces, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi

fasilitas jasa mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, dan

saluran komunikasi mudah dihubungi.

5. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian keramahan yang

dimiliki para contact personnel (seperti resepsionis, operator telepon, customer

service).

6. Communication, artinya dapat memberikan informasi kepada pelanggan dalam

bahasa dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan

pelanggan.

7. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipecaya. Kredibilitas mencakup nama

perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi contact personil dan

interaksi dengan pelanggan.

8. Security, yaitu perasaan aman dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan. Aspek

ini meliputi keamanan secara fisik, keamanan keuangan, dan kerahasiaan.

9. Understanding / knowing the Customer, yaitu usaha untuk memahami

kebutuhan pelanggan.
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10. Tangibles, yaitu fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas, peralatan yang digunakan,

dan representasi fisik dan jasa.

Dalam perkembangan, Parasuraman menemukan bahwa kesepuluh dimensi yang

ada dapat dirangkum menjadi hanya lima dimensi “TERRA” yaitu :

1. Tangibles (Bukti Fisik), meliputi fasilitas fisik, perlangkapan, pegawai dan

sarana komunikasi.

Didalam hal ini Universitas Muhammadiyah Metro telah memberikan sarana fisik

seperti rumah sakit muhammadiyah, ruangan berAC, dan penampilan karyawan

yang rapi dan bersih.

2. Empathy meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang

baik, perhatian pribadi dan kemampuan memahami kebutuhan para pelanggan.

Dan didalam hal ini dosen-dosen yang ada diUniversitas Muhammadiyah selalu

merespon dengan baik jika ada salah satu mahasiswa yang menghubunginya lewat

handphone, selalu menghadiri dan berbela sungkawan jika ada salah satu

mahasiswa  menginggal dunia, dan dosen-dosen disetiap hari jumat selalu

bergiliran memberikan ceramah di mesjid kampus Universitas Muhammadiyah,

selain dibekali dengan ilmu, para mahasiswa juga dibekali dengan akhlaq yang

baik.

3. Responsiveness (Daya Tanggap), yaitu keinginan perusahaan melalui

karyawannya untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan

tanggap. Seperti layanan yang telah diberikan oleh pegawai Universitas

Muhammadiyah Metro, yang ramah, sopan, bersahabat, sigap atau tanggap,

handal, professional, responsif, serta dapat melayani dengan cepat dan tepat.
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4. Reliability (Keandalan), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan

apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang

disepakati.Contohnya dosen selalu tepat waktu, serta selalu hadir disetiap jadwal

yang ditentukan.

5. Assurance (Jaminan), meliputi kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat

dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan, bebas dari bahaya risiko atau keragu-

raguan.Hal ini seperti memberikan rasa aman dan nyaman kepada mahasiswa,

meliputi kendaraan yang terparkir, serta keramahan para staf keamanan, serta

kejujuran yang dimiliki oleh para karyawan khususnya staf keamanan yang selalu

mengembalikan kunci kendaraaan kepada mahasiswa apabila mahasiswa lalai

untuk menyimpannya.

Menurut Parasuraman (Fandy Tjiptono: 157), atribut responsiviness atau daya

tanggap ada empat, yaitu :

 Menginformasikan kepada konsumen tentang kepastian waktu penyampaian

jasa,

 Layanan yang segera atau cepat bagi konsumen,

 Kesediaan untuk membantu konsumen,

 Kesiapan untuk merespon permintaan konsumen.

Menurut Zaithaml dan Bitner (2004:74), kualitas pelayanan ditentukan oleh

persepsi konsumen tentang persepsi kualitas pelayanan dalam arti hasil dari suatu

proses jasa (outcome process) yang diwujudkan dalam bentuk bagaimana jasa itu
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diberikan.Zaithaml dan Bitner (2004:75), menyatakan bahwa kepuasan pelanggan

(costumer satisfaction) dipengaruhi oleh faktor kualitas pelayanan, kualitas

produk, harga, faktor situasi dan faktor pribadi / individu pelanggan. Secara visual

Zaithaml dan Bitner menggambarkan pengaruh faktor-faktor tersebut

sebagaimana dalam Gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Konsumen

(Customer Satisfaction)Berserta dampaknya terhadap Kualitas Layanan.

Sumber : Zaithaml, VA dan Bitner MJ, (2003).

Pada Gambar 2.1 diatas terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi

Kepuasan Mahasiswa, yang berdasarkan dua faktor yaitu situasi dan faktor

individu tersebut.Faktor yang pertama adalah situasi atau kondisi yang terjadi

pada saat konsumen atau pelanggan merasakan suatu layanan jasa tersebut.Dalam

bisnis jasa, dengan karakteristik yang tidak terwujud (intangibility), bervariasi

(variability) dan tidak terpisahkan (inseparability), maka faktor kualitas pelayanan

(service quality) menjadi salah satu strategi yang sangat menentukan dalam

Tangible

Empathy

Reliability

Responsiveness

Assurance

Service
Quality

Product
Quality

Price

Situasional
Factor

Customer
satisfaction

Personal Factor
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persaingan.Kualitas pelayanan dalam bisnis jasa hanya dapat diukur melalui

persepsi konsumen terhadap kualitas jasa yang diberikan pemberi jasa.

Dalam penelitian ini digunakan TERRA Model karena model ini cukup praktis

digunakan dan dianggap dapat mewakili berbagai dimensi yang ada dalam setiap

kualitas pelayanan jasa Perguruan Tinggi. Model ini juga mampu mengklasifikasi

dimensi-dimensi kualitas pelayanan dalam jasa perbankan (meliputi :reliability,

responsiveness, assurance, empathy, dan tangibility). Dalam penggunaan model

ini ditambahkan satu dimensi khusus yaitu, (keterjangkauan) dalam pelayanan

jasa perguruan tinggi dan merupakan faktor yang cukup penting dalam

mendekatkan pelayanan kepada mahasiswa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, kualitas layanan adalah

suatu program kualitas yang melibatkan setiap staf yang menangani operasi jasa

dalam organisasi jasa, dimana ia memberikan jasa secara cepat,tanpa membuat

kesalahan apapun, selalu bersikap sopan,dan menguasai pengetahuan dan

keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah

mahasiswa.

2.1.2Citra

Citra Perusahaan merupakan gambaran yang ada dalam benak konsumen tentang

kondisi umum suatu Perusahaan, baik dalam bentuk gambaran positif maupun

negatif.Menurut  Aaker dan Keller dalam Tor Wallin Andreassen dan Lindestad

menyatakan”image is perceptions of an organization reflected in the associations

held in consumer memory”(Keller, 1993:299). Yang artinya Citra merupakan
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persepsi Organisasi terhadap Perusahaan atau Produknya.Dan didalam penelitian

ini Citra UMMsebagai variabel yangditeliti.

Minkiewicz et al. (2011) found that corporate image is the pure result of the
peoplefeelings, beliefs, experiences, thoughts, impressions and knowledge that
people have about the organization. Corporate image define the corporate
character in the sensehow stakeholders distinguish the corporation. Corporate
image as a single dimensions.Minkiewicz et al. (2011) give the theory of multi-
dimensional corporate image which consist on the major five dimensions.
Competence, agreeableness, ruthlessness, chicand enterprise are five dimensions
of the multi-dimensions corporate image.Agreeableness show social responsibility
and trust of the company and competencerefers its capabilities and its efficiency.
Enterprise reveals the meaning of innovationand excitement, and chic refers to
sophistication.”

Dari definisi tersebut tersirat bahwa citra perusahaan adalah hasil murni dari

perasaaan orang, keyakinan, pengalaman, pikiran , kesan, dan pengetahuan

seseorang tentang suatu organisasi. Citra menentukan karakter perusahaan dalam

arti bagaimana para pemangku kepentingan membedakan korporasi.Citra

perusahaan sebagai dimensi tunggal.Minkiewich Memberikan teori citra

perusahaan menjadi multi dimensi yang terdiri dari lima dimensi utama, yaitu

kompetensi, keramahan, kekejaman, chic, dan multi dimensi citra

perusahaan.keramahan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan

kepercayaan yang dari perusahaan, dan kompetensi mengacu pada kemampuan

dan efesiensi. Dan mengacu pada kecanggihan.

Menurut Nguyen dan LeBlanc (1988), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

Citra Perusahaan Jasa adalah Identitas Perusahaan, Reputasi, Tanda-Tanda

Tangible, Contact Personnel, dan Tingkatan Jasa.
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Menurut Biel dalam Xian et al (2011:1876) brand image memiliki tiga komponen

yaitu corporate image (citra perusahaan), user image (citra pemakai) dan product

image (citra produk).

Sementara itu, Gronroos(1984) menyatakan bahwa“That Image is of utmost

importanceto service firms and is to a great extentdetermined by customers’

assessment of theservices they receive.”Yang artinya sangat penting bagi

perusahaan jasa untuk memperhatikan pelanggan dan sebagian besar penilaian

tersebut ditentukan oleh penilaian pelanggan dari layanan yang mereka terima.

Citra diperlukan untuk mempengaruhi pikiran pelanggan (Mahasiswa) melalui

kombinasi dari periklanan, bentuk fisik, dan berbagai pengalaman actual selama

menggunakan Barang Dan Jasa. Dari pernyataan- pernyataan tersebut tersirat

bahwa pelanggan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki Universitas

untuk mempengaruhi presepsi mereka terhadap apa yang ditawarkan dan akan

memiliki dampak terhadap prilaku mahasiswa.

Andreasen dan Lindestad (Suharto:37) menyatakan citra dapat diidentifikasi

sebagai suatu faktor untuk mengevaluasi jasa dan perusahaan secara keseluruhan.

Citra tidak dapat dicetak seperti membuat barang dipabrik, akan tetapi citra adalah

kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang

tentang sesuatu. Citra tebentuk dari bagaimana perusahaan melakasanakan

kegiatan operasionalnya, yang mempunyai landasan utama pada segi layanan.

Menurut andreassen dan lindestad citra adalah evaluasi secara keseluruhan

terhadap perusahaan dan diukur menggunakan 3 indikator:, yaitu: (1) pendapat
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keseluruhan mengenai perusahaan, (2) pendapat mengenai kontribusi perusahaan

untuk masyarakat, (3) kesukaan terhadap perusahaan.

Goonross dalam buku karya Fandy Tjitono yang berjudul Service Quality, And

Customer Satisfaction, menyatakan bahwa kualitas suatu jasa tediri dari 3

komponen utama. Dimensi pertama, kualitas tekhnikal (outcome dimension)

berkaitan dengan kualitas output jasa yang dipresepsikan pelanggan. Komponen

ini dapat diuraikan menjadi 3 tipe, yaitu:

1) Search quality, yaitu komponen kualitas yang dapat diinspeksi atau

dievaluasi pelanggan sebelum dibeli dan digunakan.

2) Experience quality, yaitu komponen kualitas yang hanya bisa dievaluasi

pelanggan setelah dibeli atau dikonsumsi, misalnya ketepatan waktu,

kecepatan layanan.

3) Credence quality, yaitu komponen kualitas yang sukar dievaluasi

pelanggan sekalipun jasa telah dikonsumsi, misalnya kualitas operasi

bedah saraf.

Dimensi kedua, functional quality (process related dimension) berkaitan dengan

kualitas cara penyampaian jasa menyangkut proses transfer kualitas teknis, output

atau hasil akhir jasa dari penyedia jasa kepada pelanggan. Selain itu functional

quality juga dipengaruhi kehadiran pelanggan lain pada waktu bersamaan

mengkonsumsi jasa yang sama, misalnya ruang kelas yang kurang nyaman, dan

tidak kondusif.

Dimensi ketiga dari pendapat Gronross adalah image.Image (citra) bisa

mempengaruhi persepsi terhadap kualitas secara signifikan dengan berbagai cara.

Dalam kaitannya dengan presepsi terhadap kualitas, citra dapat dipandang sebagai
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filter yang digunakan untuk mengevaluasi citra secara keseluruhan, berupa citra

general, profil, reputasi, dan daya tarik khusus perusahaan.

Keterkaitan antara pengalaman kualitas dengan aktifitas pemasaran tradisional

akan menghasilkan perceived service quality (total perceived quality). Persepsi

kualitas dapat diperoleh apabila kualitas yang dialami sesuai dengan harapan

pelanggan, dan apabila harapan tidak realistis maka perceived quality akan

rendah. Kualitas yang diharapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor: melalui

komunikasi pemasaran, komunikasi word of mouth, citra korporasi, public

retention, serta kebutuhan dan nilai pelanggan. Apabila program kualitas yang

ditopang dengan aspek kualitas teknis dan kualitas fungsional diterapkan, maka

totalperceived quality tetap rendah atau bahkan malah menurun jika pada saat

bersamaan perusahaan meluncurkan kampanye iklan yang menjanjikan secara

berlebihan.komponen tersebut dapat digambarkan pada gambar 2.2 sebagai

berikut:

Gambar 2.2 Total Perceived Quality Model (Goonross, 2000)

Sumber : Gronross (2000)

C I T R A

Total Perceived
Quality

Kualitas yang
diharapkan

Kualitas yang dialami

C I T R A

Kualitas Teknis Hasil:

APA

Kualitas Fungsional proses:
BAGAIMANA

APA

 Komunikasi pemasaran
 Penjualan

 Citra
 Komuniksi gethok tular

 Public relations

 Kebutuhan dan nilai-nilai pelanggan
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Pada gambar 2.2 diatas dapat memberikan penjabaran tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi citra, diantaranya adalah kesesuaian antara kualitas yang

diharapkan oleh konsumen dengan kualitas yang dialami atau yang terjadi setelah

merasakan suatu jasa atau layanan. Hal tersebut akan berdampak pada citra. Pada

dasarnya, kualitas jasa berfokus pada upaya yang dilakukan untuk pemenuhan

kebutuhan dan keinginan pelanggan, seperti yang diungkapkan Zeithamal,

Parasuraman, dan Berry bahwa implikasinya baik atau buruknya suatu citra

tergantung pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan pelanggan

secara konsisten.

2.1.3 Kepuasan Mahasiswa

Di dalam suatu proses keputusan, konsumen tidak akan berhenti hanya sampai

proses konsumsi. Konsumen akan melakukan proses evaluasi terhadap konsumsi

yang telah dilakukannya. Inilah yang disebut dengan evaluasi alternatif pasca

pembelian atau paska konsumsi. Proses ini bisa disebut juga proses evaluasi

alternatif tahap kedua. Hasil dari proses evaluasi pasca konsumsi adalah

konsumen puas atau tidak puas terhadap produk atau jasa yang dikonsumsinya.

Kepuasan akan mendorong konsumen membeli dan mengkonsumsi ulang produk

tersebut. Sebaliknya perasaan yang tidak puas akan menyebabkan konsumen

kecewa dan menghentikan pembelian kembali dan konsumsi produk tersebut.

Beberapa arti kepuasan disampaikan oleh para pakar berikut ini :

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995:273) mendefinisikan kepuasan

adalah:

“Satisfactions is defined here as post-consumption evaluation that a chosen

alternative at least meets or exceeds expectations”.Kepuasan didefinisikan di sini
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sebagai evaluasi pasca konsumsi bahwa alternatif yang dipilih setidaknya

memenuhi atau melebihi harapan.

Mowen dan Minor (1998:419) mengartikan kepuasan sebagai “ consumer

satisfaction is defined as the overall attitude consumer have toward a good

service ofter they have acquired and used it. It is a postchoice evaluative

judgement resulting from a specific purchase selections and the experience of

using or comsuming it.

Menurut Philip Kolter (200:61) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara presepsi atau kesan

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya.Jadi, kepuasan

merupakan fungsi dari presepsi atau kesan atas kinerja dan harapan.Jika kinerja

berada dibawah harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi

harapan maka pelanggan akan puas. Kunci untuk menghasilkan kesetiaan

pelanggan adalah memberikan Nilai Pelanggan yang tinggi.

Menurut Kolter dan Armstrong (2001:9) Kepuasan Konsumen adalah sejauh mana

anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli.Bila kinerja produk lebih

rendah dari pada harapan pelanggan, maka pembelinya merasa puas atau amat

gembira.

Zeithaml dan Bitner (2000:75) mendefinisikan kepuasan adalah respon atau

tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan.Kepuasan merupakan

penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa atau produk itu

sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan



25

pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. Kepuasan konsumen dapat

diciptakan melalui kualitas, pelayanan, dan nilai.

2.2 Pengaruh Antar Variabel Yang Diteliti Pada Penelitian Relevan

Penelitian dibidang manajemen khususnya dalam konteks manajemen pemasaran

yang berfokus pada prilaku pelanggan, telah banyak mendapat perhatian

dilingkungan akademik mapun praktisi.Perhatian ini muncul dikarnakan adanya

perkembangan prilaku didalam penelitian pemasaran yang beraneka ragam. Nhan

Nguyen dan Gaston Leblanc (1998) meneliti hubungan antara variabel-variabel

yang berhubungan positif terhadap citra perusahaan dengan judul penelitiannya

yaitu ,”the mediating role of corporate image on customers’ retention decitions:

an investigations in financial service.” Ini berarti mengandung arti bahwa ada

pengaruh positif antara kualitas layanan terhadap citra suatu perusahaan,

2.2.1 Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Citra UMM

Kualitas layanan merupakan variabel yang sangat berpengaruh dalam

menciptakan kepuasan konsumen.Oleh karena itu sebuah universitas harus

memperhatikan kualitas layanan dan senantiasa meningkatkan kualitas

layananannya terhadap Mahasiswa. Ada banyak penelitian yang menjelaskan

pengaruh kualitas layanan terhadap citra  seperti penelitian oleh Oyvind Helgesen

Dan Erik Nesset, Nhan Nguyen dan Gaston Leblanc , hashim Zamer, anam tara,

uzma kausar dan aisha moshin, dan lain-lain. Begitu juga dengan penelitian dari

Oyvind Helgesen Dan Erik Nesset yang mendapati bahwa kualitas layanan yang

dimiliki oleh salah satu universitas di Norwegia berpengaruh positif dan

signifikan terhadap citra universitas Norwegia.
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2.2.2 Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa

Kualitas layanan merupakan variabel yang sangat berpengaruh dalam

menciptakan kepuasna konsumen, terutama dalam pemasaran jasa.Oleh karena itu

Universitas Muhammadiyah Metro harus memperhatikan dan senantiasa

meningkatkan kualitas layanannya terhadap mahasiswanya.Sudah banyak

penelitian yang berkaitan antara Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Mahasiswa

pada Universitas, seperti penelitian dari Oyvind Helgesen Dan Erik Nesset (

Ovyind and Erik Nesset : 2007) yang menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh

langsung positif antara Kualitas Layanan dan Kepuasan Mahasiswa. Riset sejenis

juga pernah dilakukan oleh pakar lainnya seperti Churchill dan Suprenant,

Woodside , et al., , Rush dan Oliver menyatakan bahwa kualitas jasa merupakan

anteseden bagi kepuasan pelanggan, terlepas dari apakah kedua konstruk itu

diukur dari pengalaman spesifik maupun sepanjang waktu.

2.3 Rujukan Penelitian Terdahulu

1. Studi Oyvind Helgesen Dan Erik Nesset (2007) penelitian ini bertujuan

untuk mengukur fenomena kualitas layanan, fasilitas, citra universitas, citra

program studi, kepuasan dan loyalitas. Hasil penelitian ini berpendapat bahwa

dalam industri jasaUniversitas merupakan hal yang terpenting adalah mampu

mewujudkan kepuasan dan loyalitas. Pada industri jasa tuntutan pengembangan

model adalah memberikan penjelasan akan prilaku pemasaran dengan

mengangkat konstruk Kualitas Layanan, Citra, Kepuasan dan Loyalitas. Berikut

ringkasan dari penelitian Helgesen dan Nasset.
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Tabel 2.1 Rujukan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Data Peneliti Metodologi

Penelitian

Pembahasan

”Image, Satisfaction,
And Attecedents:
Drivers Of Students
Loyalthy? A Case
Study Of A
Norwegian
University Collage.”
Corporate
Reputation Review
(2007). Vol. 10 No. 1
p. 38-59 (2007)

- Nama: Helgesen.,
Oyvind dan Erik
Nesset.

- Tahun Penelitian:
2007.

Analisis data
menggunakan
SEM

-Masalah Penelitian:
Model dalam penelitian
ini adalah untuk
menjawab
permasalahan yang
berkaitan dengan
Kualitas Layanan, Citra
Universitas, Kepusan
dan Loyalitas.
-Temuan dan
Kesimpulan:
Penelitian ini
menggambarkan
pengaruh positif antara
kualitas layanan
terhadap kepuasan
mahasiswa dan
kepercayaan. Hasil dari
penelitian tersebut
kualitas layanan dan
fasilitas kampus
memberikan pengaruh
paling besar terhadap
kepuasan mahasiswa
yaitu sebesar (0,43)
dan (0,51), kemudian
pengaruh terbesar
kedua adalah kepuasan
terhadap loyalitas
mahasiswa, sebesar
(0,66) dan kepuasan
terhadap citra
universitas, sebesar
(0,41).empat pengaruh
tersebut memberikan
hasil yang paling besar
didalam didalam
perhitungan R2 .
-Sumber Bagi
Penelitian Ini :
Kualitas Layanan, Citra
Universitas, Kepuasan
Mahasiswa.

Permodelan

SQ

Facilities

Image of
study

program

Image of
University

i

Satisfaction

Loyalthy



28

Tabel 2.1 Rujukan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Data Peneliti Metodologi

Penelitian

Pembahasan

”The Mediating Role
Of Corporate Image
On Customers’
Retention Decitions:
An Investigations In
Financial
Service.”International
Journal. Vol.16 No.2
p. 52-65

- Nama:
Nhan Nguyen dan
Gaston Leblanc

- Tahun Penelitian:
1998

Analisis data
menggunakan SEM

Masalah penelitian:
- Model dalam

penelitian ini
adalah untuk
merumuskan
pengaruh kepuasan
terhadap citra
perusahaan,
kualitas layanan
terhadap citra
perusahaan, serta
pengaruh
kepuasan, kualitas
layanan, dan citra
terhadap loyalitas
pelanggan.

Temuan dan
kesimpulan:
- Penelitian ini

menggambarkan
pengaruh positif
diantara variabel
diatas, an didalam
penelitian ini yang
memberikan
pengaruh paling
besar adalah
kepuasan terhadap
citra , kualitas
layanan terhadap
citra dan kepuasan
terhadap loyalitas.

Sumber bagi
Penelitian ini:

- Kepuasan
Mahasiswa,
Kualitas Layanan,
Dan Citra.

Permodelan

Customer
Satisfaction

Service
Quality

Perceived
value

Image loyalthy
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Tabel 2.1 Rujukan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Data Peneliti Metodologi

Penelitian

Pembahasan

”Impact Of Service
Quality, Corporate
Image, And
Customer
Satisfaction Towards
Customers’perceived
Value In The
Banking Sector In
Pakistan.”
International Of
Bank Marketing, vol
33. Iss 4 pp. 442-456

Nama peneliti :
- Hashim Zamer,
Anam Tara,
Uzma Kausar
Dan Aisha
Moshin
Tahun penelitian:
- 2015.

Analisis data
menggunakan
correlation dan
regression

Masalah
penelitian:
- Model dalam
penelitian ini
adalah untuk
merumuskan
pengaruh
kualitas layanan,
citra penelitian,
kepuasan
pelanggan,
terhadap persepsi
nilai pelanggan.
Temuan dan
kesimpulan:
Penelitian ini
menggambarkan
pengaruh positif
diantara variabel
diatas, an
didalam
penelitian ini
memberikan
pijakan penting
bagi penelitian
ini bahwa
terdapat
hubungan antara
kualitas layanan
terhadap
kepuasan dan
citra perusahaan.
Sumber bagi
penelitian ini:
Kualitas
Layanan, Citra,
dan Kepuasan.

Permodelan

Service Quality

Corporate
image

Customer
Satisfaction

Customer
Perceived Value



30

2.4Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah,danTeori adapun kerangka pikir

yang dapat disajikan adalah sebagai berikut :

Dari kerangka pikir tersebut dapat diuraikan bahwa jika hasil perhitungan fungsi

Kualitas Layanan meningkat maka Citra juga akan naik. Kualitas Layanan baik

maka Citra UMM juga akan baik, dan dengan kata lain Kualitas Layanan

berpengaruh positif terhadap Citra UMM. Hal tersebut sejalan dengan penelitian

terdahulu yang dilakukan olehNhan Nguyen dan Gaston Leblanc, bila sebuah

model digambar secara benar mengikuti aturan yang telah ditetapkan, maka dapat

diturunkan model matematik dari model tersebut, selanjutnya dapat dilihat pada

gambar sebagai berikut:

X6=ƒ (X1;X5)

Dari kerangka pikir diatas  dapat disimpulkan bahwa jika hasil perhitungan fungsi

Kualitas Layanan meningkat maka Citra juga akan meningkat. Kualitas Layanan

baik maka Citra UMM juga akan baik, dan dengan kata lain Kualitas Layanan

berpengaruh positif terhadap Citra UMM.

CITRA UMM (X6)

 Citra UMM
 Citra Pemilik

UMM
 Citra alumni

Kualitas Layanan (Xi)

 Tangibles (X1)
 Empathy(X2)
 Reliability (X3)
 Responsiveness (X4)
 Assurance (X5)
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Dari kerangka pikir tersebut dapat diuraikan bahwa jika kualitas layanan baik

maka kepuasan mahasiswa juga akan baik.  Kualitas Layanan meningkat maka

kepuasan  juga akan meningkat, dan dengan kata lain Kualitas Layanan

berpengaruh positif terhadap Kepuasan Mahasiswa. Hal ini sejalan dengan

penelitian Oyvind dan Erik Nesset.Menguji hubungan positif variabel kualitas

layanan dan kepuasan. Maka dapat diturunkan model matematik dari gambar

tersebut yaitu Y= ƒ (X1;X5).

Bila sebuah model kerangka pikir di gambar secara benar dan mengikuti aturan yang

telah ditetapkan, maka dapat diturunkan sebuah kerangka pemikiran. Selanjutnya dapat

dilihat pada gambar sebagai berikut:Y= ƒ (X1;X5);X6.

GAMBAR 2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Kualitas Layanan (Xi)

Tangibles (X1)

Empathy(X2)

Reliability (X3)

Responsiviness (X4)

Assurance(X5)

KEPUASAN (Y)

Kualitas layanan (Xi)

Tangibles (X1)

Empathy (X2)

Reliability (X3)

Responsiviness (X4)

Assurance (X5)

CITRA UMM (X6)

 Citra UMM
 Citra Pemilik

UMM
 Citra alumni

KEPUASAN (Y)



32

2.5 Hipotesis

Hipotesis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ho: tidak ada pengaruh positif Tangibles (X1), Empathy

(X2),Responsiviness(X3), Reliabilithy (X4), Asurance (X5), Citra (X6)

secara parsial terhadap Kepuasan Mahasiswa (Y).

H1: Ada pengaruh secara parsial Tangibles (X1), Empathy (X2),

Responsiviness(X3), Reliabilithy(X4), Asurance (X5), Citra (X6) terhadap

kepuasan mahasiswa (Y).

2. Ho: tidak ada pengaruh secara bersama-sama Tangibles (X1), Empathy(X2),

Responsiviness(X3),Reliabilithy (X4), Asurance (X5), Citra (X6) terhadap

kepuasan mahasiswa (Y)

H1: Ada pengaruh secara bersama-sama Tangibles (X1), Empathy (X2),

Responsiviness(X3),Reliabilithy (X4), Asurance (X5), Citra (X6)  terhadap

Kepuasan Mahasiswa (Y).
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Metro. Obyek penelitian tersebut dipilih sampel yaitu

sebagianMahasiswaS1 sebagai populasi studidari lima Fakultas yaitu, FKIP,

Hukum, Agama  Islam, Ekonomi dan Teknik.Sampel tersebut menjadi sumber

data primer dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut menggunakan alat analisis yang

digunakan didalam penelitian ini.Data primer adalah data yang diperoleh secara

langsung dari sumber data, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Sugiyono,

2002:44).Dalam penelitian ini data primer berupa hasil jawaban responden atas

kuesioner yang diajukan.Data primer ini selanjutnya diolah untuk penelitian

hipotesis.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi (universe) adalah keseluruhan elemen,atau unit penelitian, atau unit

analisis yang memiliki ciri atau karakteristrik tertentu yang dijadikan sebagai

objek penelitian atau menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan).

Dengan kata lain, populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian

(Maman Abdurahman 2011;130). Dalam penelitian populasi yang menjadi sasaran

penelitiannya, yang disebut dengan populasi sasaran (target populasi). Yaitu

seluruh mahasiswa S1,dan D3.
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3.2.2 Ukuran sampel

Penetapan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus

Slovin (Umar, 2003), yaitu :

n= ( )²
atau n= ( )( . )²

= . = 361,7.

Dimana , n= adalah besar sampel

N=adalah jumlah populasi

e= taraf signifikan ( taraf signifikan yang digunakan sebesar 5% atau 0.05)

Jumlah mahasiswa yang ada pada UMM adalah sebanyak 3.775orang. Besarnya

sampel yang diambil menurut rumus ini adalah sebanyak 361,7Responden dan

dibulatkan menjadi 362 Responden.

3.2.3 Teknik Sampling ( Pemilihan Sampel).

Persentase Responden pada masing-masing Fakultas dapat dilihat pada Tabel 3.1

dibawah ini :

Tabel 3.1 Jumlah Sampel di masing-masing Fakultas Pada UMM

berdasarkan Proposional Stratified Random Sampling Pada Tahun 2016.

No. Fakultas ∑ Mahasiswa Sampel

1. FKIP 1.751 168

2. Teknik 507 49

3. Hukum 425 41

4. Agama Islam 241 21

5. Ekonomi 878 83

Jumlah 3.755 362

Sumber: Data Diolah, 2016.
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Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan Stratified Random Sampling.

Menurut Sugiyono (2001:58) teknik ini digunakan apabila populasi yang

mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstratra secara

proposional.

3.3 Metode Pengumpulan Data Dan Skala Pengukuran

Skala pengukuran menggunakan skala likert, skala likert adalah pertanyaan yang

mengukur sikap dari keadaaan yang sangat negatif ke jenjang yang sangat positif

(Sugiyono, 2002:56).Jawaban atas pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan

5.Karena skala tersebut dipandang sebagai penilaian yang mudah dipahami, serta

untuk menghindari jawaban yang netral atau ragu-ragu.Jawaban yang paling

setuju diberi skor 5, sedangkan jawaban yang paling tidak setuju diberi skor 1

(Malholtra, 2005:71).

3.4 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen untuk pengumpulan data.

Instrument penelitian ini dikembangkan oleh peneliti berdasarkan diskripsi teori

yang ada pada bab II dalam bentuk kuisioner, yang dikonstruksikan sedemikian

rupa sehingga jawaban responden dapat dinyatakan atau diberikan dalam bentuk

interval berskala 1 sampai dengan 5.

Instrument penelitian ini menggunakan 7 variabel yaitu kualitas layanan yang

terdiri dati TERRA ,Citra, dan Kepuasan Mahasiswa (Y). Instrumen penelitian

diuji coba melalui penjelasan terhadap masing-masing variabel,dapat dilihat pada

Tabel 3.2 sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Tabel Operasional Variabel Kualitas Layanan (X1), citra (X2) dan

Kepuasan Mahasiswa ( X3) UMM

No Variabel Sub Variabel Indikator Tema Pertanyaan

1. Kualitas

Layanan

1. Tangible (X1)
1. Fasilitas belajar

2. Lokasi/tempat
parkir

3. Gedung/kampus

4. Ruang kelas

1. Memiliki koleksi buku yang
lengkap

2. Lokasi/tempat  parkir yang luas

3. Kebersihan kampus yang terjaga

4. Ruang kelas yang nyaman dan
temperaturnya baik

2.Empathy (X2) 1. Perhatian

2.Kepedulian

1.Memberikan perhatian individual

kepada pelanggan

2.Karyawan yang memperlakukan

pelanggan secara penuh perhatian

3.Sungguh-sungguh mengutamakan

kepentingan pelanggan

4.Karyawan yang memahami
kepentingan pelanggan

3. Responsiveness

(X3)

1. Kesediaan
menyampaikan
jasa

2. Layanan yg
segera dan cepat

3. Kesediaan untuk
membantu

4. Kesiapan untuk
merespon

1. Menginformasikan pelanggan

tentang kepastian waktu

2. Layanan yang segera/ cepat bagi

pelanggan

3. Kesediaan untuk membantu

pelanggan

4. Kesiapan untuk merespon

permintaan pelanggan

4. Reliabilithy

(X4)

1. keandalan

kurikulum

2. Keandalan

perkuliahan

3. Keandalan

Administrasi

Akademik

4. Keandalan
waktu kuliah

1. menyediakan kurikulum sesuai

dengan yg dijanjikan

2. menyediakan mutu perkuliahan

yang dapat diandalkan

3. menyimpan catatan atau dokumen

tanpa kesalahan

4. menyampaikan jasa secara benar
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Tabel 3.2 Tabel Operasional Variabel Kualitas Layanan (X1), citra (X2) dan

Kepuasan Mahasiswa ( X3) UMM

No Variabel Sub Variabel Indikator Tema Pertanyaan

1. Kualitas

Layanan

(Xi)

5. Assurance

(X5)

1. Kepercayaan
pelanggan

2. Kesantunan
karyawan

3. Kesopanan
karyawan

4. Kejujuran
karyawan

1. Karyawan yang menumbuhkan

rasa percaya para pelanggan ketika

melakukan transaksi.

2. Karyawan secara konsisten

bersikap santun

3. Karyawan harus bersikap sopan

4. Karyawan yang memperhatikan
keamanan pelanggan

2. Citra 1. Citra UMM

(X6)

1. UMM

2. Citra Pemakai

(user

mahasiswa)

3. Citra Produk

1. UMM terkenal baik

2. Banyak berkerja di instansi

3. Fasilitas gedung yang megah

4. Kompetensi keilmuan yang

dicapai dalam kurikulum

3. Kepuasan

Mahasiswa

(Y)

1. Nilai
2. Layanan
3. Kualitas

1. Kesesuaian terhadap nilai,

keistimewaan produk

2. Harapan yang sesuai terhadap

layanan

3. Harapan yang sesuai terhadap

kualitas

Sumber : Parasuraman, et, al.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

1. Observasi

observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap

subjek yang diteliti yaitu dengan obeservasi terbuka.

2. Kuesioner
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Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya

(Sugiyono, 56). Angket didalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan

menggunakan skal pengukuran rating scale.

3. Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini hanya merupakan pelengkap,karena

apabila responden dalam menjawab pertanyaan tidak jelas, maka perlu diminta

penjelasan secara lisan dan langsung

4. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam

catatan dokumen.Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi

data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

3.6 Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas dan uji reliabilitas diuji terlebi dahulu kepada 30 responden untuk

melihat apakah pertanyaan yang digunakan pada kuesioner benar-benar mengukur

apa yang seharusnya diukur dan untuk mengukur tingkat konsistensi pertanyaan

pada kuesioner sehingga telah memenuhi kecukupan data.

pengujian data responden dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu

koesioner. Suatu kuisoner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisonernya

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
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Uji validitas diukur dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-total

recorelations) dengan nilai r table. Jika r hitung > r table dan nilai positif maka

butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid (Ghozali,2005:45). Pengukuran

validitas dilakukan dengan analisis korelasi product moment (Arikunto,

2002:243). Dengan menggunakan bantuan SPSS, nilai koefisien korelasi pada

kuesioner ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Uji Validitas Variabel Kualitas Layanan (Xi)

No. Variabel Item Pertanyaan Koefisien Korelasi r

1. Tangible (X1) Pertanyaan 1.

Pertanyaan 2.

Pertanyaan 3.

Pertanyaan 4.

0.444

0.481

0.650

0.562

2. Emphathy (X2) Pertanyaan 5.

Pertanyaan 6.

Pertanyaan 7.

Pertanyaan 8.

0.572

0.633

0.689

0.669

3. Responsiveness (X3) Pertanyaan 9.

Pertanyaan 10.

Pertanyaan 11.

Pertanyaan 12.

0.581

0.688

0.737

0.730

4 Reliabilithy (X4) Pertanyaan 13.

Pertanyaan 14.

0.679

0.560

Sumber : lampiran 3
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Tabel 3.3 Uji Validitas Variabel Kualitas Layanan (Xi)

No. Variabel Item Pertanyaan Koefisien Korelasi r

4. Reliabilithy (X4) Pertanyaan 15.

Pertanyaan 16.

0.598

0.739

5. Assurance (X5) Pertanyaan 17.

Pertanyaan 18.

Pertanyaan 19.

Pertanyaan 20.

0.417

0.598

0.654

0.445

Sumber: lampiran 3

Nilai koefisien korelasi ini akan dibandingan dnegan angka kritis tabel korelasi

(tabel r). Angka kritis untuk tingkat sig. 5% dengan data berjumlah 30 responden

yaitu 0.361 (Sugiono, 2010). Data dinyatakan valid bila koefisien korelasinya

lebih besar atau sama dengan angka kritisnya atau r tabelnya. Melihat nilai

koefisien korelasi tiap-tiap item pertanyaan diatas angka r tabel 0.361, maka dapat

disimpulkan bahwa item pertanyaan variabel kualitas layanan pada kuesioner ini

adalah valid.

Tabel 3.4 Uji Validitas Variabel Citra (X6)

No. Variabel Item Pertanyaan Koefisien Korelasi r

6. Citra (X6) Pertanyaan 21.

Pertanyaan 22.

Pertanyaan 23.

Pertanyaan 24.

0.702

0.431

0.612

0.685

Sumber: lampiran 3
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Dilihat dari Tabel 3.4 ternyata nilai korelasi tiap-tiap pertanyaan citra UMM pada

kuesioner berada diatas angka r tabel 0.361 , sehingga uji validitas variabel citra

UMM (X6) pada kuesioner ini adalah valid. Sehingga dapat digunakan untuk

mengumpulkan data.

Tabel 3.5 Uji Validitas Variabel Kepuasan Mahasiswa (Y)

No. Variabel Item Pertanyaan Koefisien Korelasi r

7. Kepuasan (Y) Pertanyaan 25.

Pertanyaan 26.

Pertanyaan 27.

Pertanyaan 28.

0.374

0.670

0.547

0.657

Sumber : lampiran 3

Pada Tabel 3.4 diatas dapat dilihat  nilai korelasi tiap-tiap pertanyaan kepuasan

mahasiswa pada kuesioner berada diatas angka r tabel 0.361 , sehingga uji

validitas variabel Kepuasan (Y) pada kuesioner ini adalah valid. Sehingga dapat

digunakan untuk mengumpulkan data.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas adalah data yang digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawabannya seseorang terhadap pertanyaan adalah

konsisten atau stabil dari waktu kewaktu.Kehandalan yang menyangkut

kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda.SPSS

memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji statistik Cronbach

Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai
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Cronbach Alpha>0,60 (Ghozali,2005:41-42). Dengan menggunakan SPSS , nilai

korelasi alpha cronbach pada kuesioner ini dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Layanan, Citra, Dan Kepuasan.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Part 1 Value .901

N of Items 15a

Part 2 Value .887

N of Items 14b

Total N of Items 29

Correlation Between Forms .869

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .930

Unequal Length .930

Guttman Split-Half Coefficient .927

a. The items are: no.1, no.2, no.3, no.4, no.5, no.6, no.7, no.8, no.9, no.10,

no.11, no.12, no.13, no.14, no.15.

b. The items are: no.15, no.16, no.17, no.18, no.19, no.20, no.21, no.22, no.23,

no.24, no.25, no.26, no.27, no.28, no.29.

Sumber : lampiran 3

Dalam kutipan Uyanto (2009:274), nilai minimum korelasi alpha cronbach secara

umum, adalah 0.70. dari hasil perhitungan 28 item peertanyaan variabel Kualitas

Layanan, Citra UMM, dan Kepuasan Mahasiswa menghasilkan nilai alpha

cronbach sebesar 0.901, sehingga alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini

reliabel.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Regression)

rumus regresi linear berganda:

Y1= a + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+e
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Keterangan:

Y= Variabel Terikat yaitu Kepuasan Mahasiswa
X1= Tangible
X2=Empati
X3= Responsiviness
X4= Reliability
X5= Assurance
X6= Citra
b1,b2,b3,b4,b5,b6 = koefisien regresi partial untuk variabel X1,X2,X3, X4, X5dan X6.
e= residu (faktor diluar model)

Analisis regresi berganda ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari

masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung secara kuantitatif.

Besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas tersebut dapat diperkirakan

dengan melakukan interpretasi angka koefisien regresi partial b. dalam melakukan

analisis data menggunakan aplikasi program SPSS 16.0 for windows.

Dalam penelitian ini hanya menganalisis pengaruh enam variabel bebas sekaligus

terhadap sebuah variabel terikat yaitu hubungan antara kualitas layanan yang

terdiri dari (TERRA) dan citra UMM terhadap kepuasan mahasiswa di UMM

sebagai objek penelitian. Batasan penelitian ini adalah tidak menganalisis masing-

masing hubungan antara kedua variabel bebas yaitu hubungan antara kualitas

layanan dengan citra UMM.

Pengujian Hipotesis dengan penggunaan :

1. Uji Simultan (Uji F), digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-

sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan cara :

a. Hipotesis :

H0:βi = 0 , artinya tidak ada pengaruh X1,X2,X3,X4,X5,X6 terhadap Y

H0:βi >0 , artinya  ada pengaruh X1,X2,X3,X4,X5,X6 terhadap Y



44

b. Menentukan F hit> F tab

c. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, atau taraf sig.5% diperoleh

jika probabilitas > 0,05. Maka Ho diterima. Jika probabilitas <0.05

maka Ho ditolak, Hi diterima yaitu adanya pengaruh secara slimultan

variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji t, untuk menguji koefisien regresi secara parsial. Menguji variabel

bebas terhadap variabel terikat secara terpisah. Dengan cara:

a. Merumuskan hipotesis:

H0:βi = 0 , artinya tidak ada pengaruh X1,X2,X3,X4,X5,X6 terhadap Y

H0:βi >0 , artinya  ada pengaruh X1,X2,X3,X4,X5,X6 terhadap Y

b. Menentukan t hitung> t tabel.

3. Korelasi (R), mengukur korelasi antara dua atau lebih variabel bebas

terhadap variabel terikat, bila R mendekati 1, hubungan semakin kuat, dan

bila mendekati nol hubungan lemah.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa hipotesis

yang diajukan diterima, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rata-rata hasil jawaban responden terhadap variabel kualitas layanan

yang terdiri atas variabel Tangibles (X1) adalah 4 (sangat baik) artinya

kualitas layanan bukti fisik yang dimiliki UMM baik, variabel Empathy

(X2) adalah 3 (cukup baik) artinya kualitas layanan dari variabel Empathy

adalah cukup baik, variabel Responsiviness (X3) adalah 4 (baik) artinya

kualitas layanan berdasarkan variabel Responsiviness (X3) sudah baik.

2. Rata-rata hasil jawaban Variabel kualitas layanan ke empat adalah

Reliabilithy (X4) yaitu rata-rata responden menjawab 5 (sangat baik)

artinya kualitas layanan berdasarkan variabel Reliabilithy adalah sangat

baik, dan kualitas layanan yang terakhir adalah Assurance (X5) rata-rata

responden menjawab 4 (baik) artinya kualitas layanan Assurance yag

dimiliki UMM adalah baik. Selanjutnya variabel Citra UMM (X6), rata-

rata responden menjawab 4 (baik), yang berarti Citra yang dimiliki UMM

adalah baik. Dan variabel terakhir adalah tentang Kepuasan Mahasiswa

(Y) , dengan rata-rata responden menjawab 4 (baik), artinya kepuasan

mahasiswa UMM adalah baik.

3. Secara parsial variabel terdiri atas Tangible, Empathy, Responsiviness,

Reliabilithy, Empathy, Assurance dan Citra UMM berpengaruh positif

terhadap Kepuasan Mahasiswa di UMM.
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4. Tiga Pengaruh paling besar terhadap kepuasan mahasiswa UMM yang

pertama diberikan oleh variabel Assurance, kedua Citra UMM, dan

pengaruh ketiga oleh variabel Tangible.

5.2 SARAN

Berdasarkan Hasil Kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kualitas layanan yakni variabel Tangible (X1), Empathy (X2),

Responsiviness (X3), Reliabilithy (X4), Assurance (X5) dan Citra (X6) berpengaruh

terhadap Kepuasan Mahasiswa (Y), oleh sebab itu diperlukan penguatan

komitmen pimpinan, karyawan dan staff dalam meningkatkan kualitas pelayanan

berupa Empati, Responsif (daya tanggap), Asurrance (Jaminan) dan Citra. Artinya

dalam penelitian ini jika ingin memperbaiki Kepuasan Mahasiswa (Y) maka

diperlukan perbaikan kualitas Layanan dan Citra terutama variabel Empathy (X2),

Responsiviness (X3), Assurance (X5) dan Citra (X6).

Bentuk-bentuk peningkatan kualitas layanan dan citra suatu universitas adalah

sebagai berikut:

1. Dari dimensi Assurance (X5) dengan skor rata-rata jawaban Responden baik

atau 4 (empat) agar ditingkatkan menjadi sangat baik atau skor 5 (lima).

Yakni dengan cara : (a) meningkatan kepercayaan Mahasiswa kepada

karyawan dan staff, (b) memberikan kenyamanan pada saat melakukan

transaksi didalam transaksi akademik dan non akademik. Akademik dengan

cara lebih teliti lagi didalam memberikan nilai kepada mahasiswa, dan non

akademik dengan cara lebih jujur didalam transaksi dengan mahasiswa

(c)Santun Didalam Melayani (d) Bersikap Sopan.
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2. Dari dimensi Citra (X6) dengan skor rata-rata jawaban responden baik atau

4 (empat) agar lebih ditingkatkan menjadi sangat baik (5). (a) UMM ini

terkenal baik, agar terus ditingkatkan menjadi sangat baik ,terkenal sebagai

Universitas yang memiliki Citra yang Unggul. Unggul dari akreditasi. Tidak

hanya menjadi Peringkat 5 PTM terbaik di Indonesia, namun menjadi

Peringakat 3 besar PTM di Indonesia (b) citra user (mahasiswa) harus lebih

ditingkatkan dengan cara memperbaiki kualitas produk (mahasiswa dan

gedung) agar user (mahasiswa) yang sudah menjadi konsumen maupun

belum menjadi konsumen dapat yakin dan merasa puas untuk kuliah di

UMM, dan kepuasan mahasiswa akan memberikan citra UMM yang positif.

(c) citra produk (kurikulum) harus lebih ditingkatkan agar kompetensi

keilmuan yang dicapai dapat meningkat kedalam kategori sangat baik.

3. Dari dimensi Tangible (X1) dengan rata-rata jawaban  responden cukup

baik atau skor 4 (baik) agar dapat lebih ditingkatkan menjadi baik dengan

skor 5 (sangat baik), dengan cara yaitu (a) menyediakan ruang bacaan yang

memiliki koleksi buku yang lengkap (b) parkir yang luas sehingga

memudahkan untuk memarkirkan kendaraan pribadi (c)kebersihan kampus

juga harus lebih ditingkatkan (d) temperatur ruang kelas yang nyaman harus

lebih ditingkatkan.

4. Dari dimensi Responsiviness (X3) dengan skor rata-rata jawaban

responden baik atau skor 4 (empat) agar ditingkatkan menjadi sangat baik

dengan skor 5 (lima). Dengan cara yaitu :(a) dosen memberitahu kepada

mahasiswa tentang kepastian jasa yang akan disampaikan , contohnya dosen

yang akan masuk jam perkuliahan selalu datang tepat waktu, dan
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menghubungi via sms jika tidak hadir dan berhalangan untuk datang. (b)

kecakapan dan kecepatan karyawan didalam melayani mahasiswa harus lebih

ditingkatkan, (c) ketersediaan karyawan didalam membantu mahasiswa harus

lebih ditingkatkan, dan (d) karyawan harus memperbaiki pelayanan dalam

menanggapi permintaan mahasiswa dengan cepat.

5. Reliabilithy atau keandalan yaitu segala pelayanan yang andal. Dengan

skor rata-rata jawaban responden sangat baik atau skor 5 (lima). Meliputi

keandalan kurikulum, keandalan dalam mutu perkuliahan, keandalan

administrasi akademik, dan keandalan waktu perkuliahan agar terus

dipertahankan.

6. Dari dimensi Empathy (X2) dengan rata-rata jawaban  responden cukup

baik atau skor 3 (tiga) agar dapat lebih ditingkatkan menjadi baik dengan skor

4 (empat), dengan cara yaitu (a) perhatian dosen kepada kepentingan

mahasiswa harus lebih ditingkatkan, (b) memperlakukan mahasiswa penuh

perhatian (c) sungguh-sungguh didalam mengutamakan kepentingan

mahasiswa (d) pemahaman petugas pada saat melayani mahasiswa
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