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ABSTRAK 
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN AKADEMIK DAN KETERSEDIAAN 
SARANA AKADEMIK BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK TERHADAP 

KEPUASAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA 

Lusi Rakasiwi, A210110028, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Juli, 2015. 
Email: lusirakasiwi@gmail.com 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1)  Pengaruh Kualitas Pelayanan 
Administrasi akademik terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2) Pengaruh Sarana Akademik terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 3) Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik 
dan Sarana Akademik terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Penelitian ini mengambil lokasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berjumlah 24.000. Sampel diambil 
sebanyak 268 dengan menggunakan rumus tabel kesalahan 10%. Teknik yang 
digunakan merupakan teknik sampel nonprobability sampling. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analis regresi linier 
berganda, uji multikolinearitas, uji t dan uji f, selain itu juga dilakukan perhitungan 
sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE). 

Hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut : Y = Y= 7,300 + 0,367. X1 
+ 0,459. X2 yang artinya kepuasan mahasiswa dipengaruhi oleh kualitas pelayanan 
akademik  dan sarana akademik. Pada angka 7,300, berarti jika tidak ada kualitas 
pelayanan akdemik dan sarana akademik, maka kepuasan mahasiswa akan sama dengan 
7,300, jika skor kualitas pelayanan meningkat satu poin maka skor kepuasan mahasiswa 
akan meningkat 0,367 (dengan asumsi variabel sarana akademik dianggap konstan) dan 
jika skor sarana akademik meningkat satu poin maka skor kepuasan mahasiswa akan 
meningkat 0,459 (dengan asumsi variabel kualitas pelayanan dianggap 
konstan).Kesimpulan penelitian ini adalah, 1) Ada pengaruh positif kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan mahasiswa. Berdasarkan uji t diperoleh thitung> ttabel yaitu 7,400> 
1,969 dan nilai signifikansi < 0,5 yaitu 0,000. 2) Ada pengaruh positif sarana akademik 
terhadap kepuasan mahasiswa. Berdasarkan uji t diperoleh thitung> ttabel yaitu 8,573> 
1,968 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 3) Ada pengaruh positif antara kualitas 
pelayanan akademik dan sarana akademik terhadap kepuasan mahasiswa. Berdasarkan 
uji F diperoleh fhitung > ftabel yaitu 216,672> 3,030 nilai signifikansi < 0,5 yaitu 0,000. 4) 
Variabel tentang kualitas pelayanan memberikan sumbangan relatif sebesar 53% dan 
sumbangan efektif 7,9%. Variabel sarana akademik memberikan sumbangan relatif 
73,6% dan sumbangan efektif 54,2%. Berdasarkan besarnya sumbangan relatif dan 
efektif nampak bahwa variabel sarana akademik memiliki kontribusi yang lebih tinggi 
terhadap kepuasan mahasiswa dibandingkan variabel kualitas pelayanan. 

 
Kata kunci : kepuasan mahasiswa, kualitas pelayanan akademik dan sarana akademik. 
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PENDAHULUAN 

Era globalisasi saat ini, kualitas pelayanan dipandang sebagai salah satu 

alat untuk mencapai keunggulan kompetitif, karena kualitas layanan merupakan 

salah satu faktor yang menentukan pemilihan sesuatu yang dapat memuaskan 

mahasiswa. Kepuasan mahasiswa akan tercapai apabila kualitas jasa yang 

diberikan sesuai kebutuhannya. Kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi 

keinginan mahasiswa. 

Dalam pembahasan mengenai kepuasan mahasiswa ini dipusatkan pada 

bagaimana mengetahui bahwa mereka merasa puas dan hal-hal apa yang 

menyebabkan mereka merasa puas atas layanan pendidikan. Kepuasan mereka 

merupakan misi yang harus diwujudkan apabila suatu lembaga pendidikan ingin 

diterima oleh masyarakat serta dapat terus eksis dan berkembang ditengah-tengah 

dukungan masyarakat. 

Menurut Tjiptono dalam (Sufiyyah, 2011:85)  Perguruan tinggi sebagai 

salah satu institusi pendidikan supaya akuntabel dan bermutu dituntut untuk 

memberikan pelayanan akademik yang berkualitas. Perguruan tinggi sebagai 

industri jasa harus mulai memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara 

lebih matang, karena kini semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan 

pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan 

memenangkan pesangingan 

Menurut Avianti dalam (Sufiyyah, 2011: 88) Kualitas adalah sesuatu 

yangdinamis terus bergerak, jika bergerak maju dikatakan ada peningkatan mutu, 

jika bergerak mundur dikatakan mutunya. Kualitas dapat berarti superiority atau 

excellence yaitu melebihi standar umum yang berlaku. Sesuatu dapat dikatakan 

berkualitas jika terdapat kecocokan antara syarat-syarat yang dimiliki oleh benda 

atau jasa yang menghendakinya.  

Sedangkan menurut Sviokla dalam (Sufiyyah, 2011: 88) Kualitas layanan 

adalah sejauh mana layanan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Kualitas layanan akademik merupakan 

nilai yang diberikan oleh pelanggan sejauh mana layanan akademik yang 



2 
 

diberikan sesuai dengan harapan pelangggan. Pelanggan dalam hal ini mahasiswa 

yang akan mengatakan layanan akademik itu berkualitas apabila sesuai dengan 

spesifikasi mereka. Kualitas pelayanan akademik dalam penelitian ini adalah nilai 

yang diberikan mengenai seberapa bagus layanan akademik yang diberikan biro 

akademik administrasi (BAA) mampu sesuai dengan harapan mahasiswa.  

Menurut Collier dalam yamit, (2002:22) kualitas jasa merupakan kualitas 

yang lebih menekankan pada kata pelanggan, pelayanan, kualitas dan level atau 

tingkat. Pelayanan terbaik pada pelanggan (excellent) dan tingkat kualitas 

pelayanan merupakan cara terbaik yang konsisten untuk dapat mempertemukan 

harapan konsumen (standar pelayanan eksternal dan biaya) dan sistem kinerja cara 

pelayanan (standar pelayanan internal, biaya dan keuntungan).  Kualitas adalah 

salah satu konsep yang sulit untuk didefinisikan, sehingga ditemukan adanya 

berbagai definisi yang berbeda oleh pakar yang berbeda. Dengan begitu kualitas 

jasa dapat merupakan kemampuan suatu jasa yang dapat memenuhi kebutuhan 

dan harapan konsumen (Mahasiswa). 

Menurut Sviokla (Lupiyoadi, 2013:214-115) Kualitas memiliki delapan 

dimensi pengukuran yang terdiri atas aspek-aspek yaitu, 1) Kinerja 

(performance), 2) Keistimewaan Produk (features), 3) Reliabilitas/keterbatasan 

(reliability), 4) Kesesuaian (conformance), 5) Ketahanan (durability), 6) 

Kemampuan pelayanan ( serviceability), 7) Estetika (aesthetics),dan 8) Kualitas 

yang dirasakan (perceived quality). 

Menurut Oliver dalam (Tjiptono, 2007:349)  

“Kepuasan adalah Evaluasi terhadap surprise yang inheren atau 

melekat pada pemerolehan produk atau pengalaman konsumsi. Suatu 

pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan pengguna jasa”. 

Kepuasan Mahasiswa adalah suatu bentuk seseorang yang mendapatkan 

pengalaman kinerja (atau hasil) yang telah memenuhi harapanya, yang meliputi 

(Assauri, 2003) ; 1) Waktu yang digunakan untuk menunggu dilayani, 2) 

Kecepatan dan ketepatan dalam pelayan kepada mahasiswa, 3) Ketepatan dalam 

melak-sanakan janji, 4) Keramahan dan kesopanan pimpinan, dosen dan dalam 
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karyawan dalam bersikap dan berbicara, 5) Pengetaahuan dosen dan karyawan 

dalam pelayanan, 6) Prosedur dalam pelayanan dan penyesuaian layanan, 7) 

Kemudahan pimpinan, dosen dan karyawan dalam dihubungi, 8) Tempat 

pelayanan nyaman, bersih bagi mahasiswa, 9) Menciptakan kelancaran dalam 

pelayanan, 10) Keramahan pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa.( Taman, et al, 2013:103) 

Sarana adalah segala sesuatu dapat yang dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan. Dengan demikian segala sesuatu yang digunakan 

sebagai alat atau penunjang suatu pelaksanaan proses pendidikan disebut sebagai 

sarana. Sarana diartikan oleh B. Suryosubroto sebagai semua fasilitas yang 

diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak, maupun yang tidak 

bergerak pencapaian tujuan dapat tercapai dengan lancar, teratur, efisien, dan 

efektif. Sarana berfungsi untuk memudahkan pelayanan, memberikan kecepatan 

pelayanan yang lebih tinggi, menciptakan keakuratan dan  kehandalan serta 

kejelasan informasi yang seharusnya dicatat yang hasil akhir bermuara pada 

efesiensi dan efektivitas pelayanan. 

Biro Administrasi Akademik (BAA) UMS memberikan pelayanan di 

kampus dengan cara langsung atau dengan cara online yang sudah disediakan oleh 

pihak BAA, dengan adanya pelayanan online pihak BAA mermaksud untuk 

memberikan kemudahan kepada mahasiswa UMS dalam membutuhkan data-data 

yang meraka ingin kan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : Dalam penelitian ini 

tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui adakah 

pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi akademik terhadap Kepuasan 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Untuk mengetahui adakah 

pengaruh Sarana Akademik terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 3) Untuk mengetahui adakah pengaruh Kualitas 

Pelayanan Administrasi Akademik dan Sarana Akademik terhadap Kepuasan 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2010:6) “ Penelitian berdasarkan eksplanasinya atau 

tingkat kejelasannnya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penelitian diskriptif, 

penelitian komparatif, penelitian asosiatif”. Ketiga penelitian tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 1) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(indenpenden) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan 

variabel lain. 2) Penelitian komparatif adalah peneliti yang bersifat 

membandingkan. Disini variabelnya masih sama denmgan variabel mandiri tetapi 

untuk sampel lebih dari satu atau dalam kurun waktu yang berbeda. 3) Penelitian 

Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan antara dua variabel atau lebih.   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif kuantitatif karena penelitian ini untuk mencari pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan menggunakan data kuantitatif atau angka, karena 

data yang diperoleh dari populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode 

statistic yang digunakan yang kemudian diinterpretasikan. Penelitian ini 

mengambil lokasi di UMS “ Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Mahasiswa UMS “ Universitas Muhammadiyah 

Surakart” yang berjumlah 24.000. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono (2010:116), 

“ Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel”. Sampel diambil sebanyak 

268 mahasiswa dengan teknik samprel nonprobability sampling. Adapun metode 

pengambilan sampling ini mengunakan teknik sampling insidental. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen, wawancara, dan 

angket. 

Penelitian ini terdiri dua variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

bebasnya adalah kualitas pelayanan akademik (X1) dan sarana akademik (X2) dan 

variabel terikatnya adalah kepuasan mahasiswa (Y). Instrumen penelitian berupa 
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item-item pertanyaan dalam bentuk angket yang sebelumnya sudah diuji cobakan 

pada subjek uji coba berjumlah 20 mahasiswa UMS dengan masing-masing 

variabel kualitas pelayanan 18 pertanyaan, sarana akademik 15 pertanyaan dan 

kepuasan mahasiswa 15 pertanyaan. Hasil uji coba instrument dianalisis dengan 

menggunkan uji validitas dan uji reliabilitas, yang mana variabel kualitas 

pelayanan dinyatakan 15 butir valid dan 3 butir tidak valid yang dinyatakan hanya 

15 butir yang dapat dijadikan instrument dalam penelitian selanjutnya, sedangkan 

untuk variabel sarana akademik dinyatakan valid 15 butir  pernyataan dan 

kepuasan mahasiswa dinyatak valid 15 butir pernyataan. Item-item soal 

dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai rhitung < rtabel dan nilai signifikansi > 

0,05. 

Hasil pengumpulan data inilah yang kemudian dianalisis. Tahap pertama 

dilakukan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. 

Stelah memenuhi kriteria pada uji prasyarat analisis langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dan besarnya 

sumbangan relative dan efektif variabel X1 dan X2 terhadap Y. Teknik analisis 

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier ganda. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil uji prasyaratan analisis yang pertama yaitu uji 

normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi 

yang memiliki sebaran atau distribusi normal. Uji normalitas data dalam 

penelitian ini menggunakan metode Lilliefors melalui uji Kolmogrov-smirnov 

dalam program SPSS 15.0 for windows. Untuk menolak atau menerima hipotesis 

dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan taraf signifikansi (α) =5%. 

Jika nilai probabilitas > 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi 

norma. Adapun ringkasan uji normalitas adalah sebagai berikut : Variabel 

kepuasan mahasiswa 0.049 > 0.05, variabel kulaitas pelayanan akademik 0.052 > 

0.05, dan variabel sarana akademik 0.046 > 0.05. 
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 Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis yang kedua yaitu uji linearitas 

digunakan adalah untuk menguji hubungan kedua variabel apakah linear atau 

tidak sebagai syarat data tersebut dapat dianalisis. Jika data tidak linear maka 

tidak dapat dianalisis. Dari uji yang telah dilakukan dengan menggunkan program 

SPSS for windows 15.0 adalah variabel kualitas pelayanan akademik dan sarana 

akademik. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa diperoleh hasil 

analisis data diperoleh harga Fhitung sebesar 1,194, harga ini dikonsultasikan 

dengan Ftabel pada taraf signifikansi (α) = 5% dan derajat bebas (30:236) = 1,508. 

Sarana akademik terhadap kepuasan mahasiswa diperoleh hasil Dari hasil analisis 

data diperoleh harga Fhitung sebesar 1,476, harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel 

pada taraf signifikansi (α) = 5% dan derajat bebas (28:238) sebesar = 1,524. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan akademik dan sarana akademik berpengaruh positif terhadap 

kepuasan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi sebagai berikut: Y = 

7,300 + 0,367 X1 + 0.459.X2. 

Hasil uji hipotesis pertama yaitu “ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan mahasiswa”. Berdasarkan perhitungan hasil uji t regresi memperoleh 

thitung variabel kualitas pelayanan akademik (X1) sebesar 7,400 lebih besar dari 

ttabel (1,969) pada taraf signifikansi 5%. Dengan hasil perhitungan sumbangan 

efektif dan sumbangan relatif variabel kualitas pelayanan akademik memberikan 

sumbangan relatif sebesar 5,3% dan sumbangan efektif  7,9%. Hal ini berarti 

kualitas pelayanan akademik berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah Taman, Sukirno, dan Dkk 

2013. “ Analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa pada fakultas 

ekonomi universitas negeri yogyakarta”. dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa, dengan 

koefisien determinasin (R2) sebesar 0.807, yang artinya variabel indenpenden 

kualitas pelayanan mempengaruhi variabel kepuasan mahasiswa sebesar 80,4%. 

Sedangkan selebihnya 19.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 
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Hasil membandingkan dengan penelitian terdahulu bahwa variabel kualitas 

pelayanan yang diberikan semakin baik maka semakin baik kepuasan mahasiswa 

atau sebaliknya semakin rendah kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin 

rendah kepuasan mahasiswa. Menurut Tjiptono 2000 dalam Taman dan Dkk 

(2013:101) “ menyebutkan bahwa kualitas memiliki hubungan yang erat dengan 

kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan 

untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka 

panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan 

seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka”. 

Hasil uji hipotesis kedua adakah pengaruh sarana akademik terhadap 

kepuasan mahasiswa. Berdasarkan perhitungan uji t regresi memperoleh thitung 

variabel sarana akademik  (x2) sebesar 8,573 lebih besar dari ttabel (1,969) pada 

taraf signifikansi 5%. Dengan hasil perhitungan sumbangan efektif dan 

sumbangan relative variabel sarana akademik memberikan sumbangan relative 

sebesar 73,6% dan sumbangan efektif sebesar 54,2%. Hal ini berarti sarana 

akademik berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermin Endratno dan Suyoto 2009. 

“Pengaruh kualitas dosen, pelayanan dan fasilitas kampus terhadap kepuasan 

mahasiswa fakultas ekonomi universitas muhammadiyah purwokerto”. Diketahui 

bahwa nilai kofisien regresi untuk variabel fasilitas kampus sebesar 0,0867 

mempunyai arti bahwa kepuasan mahasiswa akan bertambah 0.0867. Nilai 

koefisien regresi yang positif tersebut mempunyai arti bahwa variabel fasilitas 

kampus berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa, atau semakin baik 

fasilitas kampus pada kepuasan mahasiswa akan semakin baik. Sedang kan 

berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda diketahui koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,3258 dan hal ini mempunyai arti bahwa fasilitas 

kampus memiliki pengaruh terhadap kepuasan mahasiswa sebesar 32,58% dan 

kepuasan mahasiswa dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi sebesar 

67,42 persen dan untuk hasil nilai elastisitas variabel fasilitas kampus memiliki 

nilai sebesar 0.0580. 
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Hasil membandingkan dengan penelitian terdahulu bahwa variabel sarana 

akademik yang diberikan semakin baik maka semakin baik juga kepuasan 

mahasiswa atau sebaliknya semakin rendah sarana yang diberikan maka semakin 

rendah kepuasan mahasiswa. Dibidang sebuah pelayanan harus diingat bahwa 

misi perusahan bukan hanya memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen 

nya tetapi memberikan sebuah fasilitas yang baik juga agar tercapai nya sebuah 

kepuasan terhadap konsumen atau mahasiswa. Menurut Syahril 2005 “Sarana 

berfungsi untuk memudahkan pelayanan, memberikan kecepatan pelayanan yang 

lebih tinggi, menciptakan keakuratan dan  kehandalan serta kejelasan informasi 

yang seharusnya dicatat yang hasil akhir bermuara pada efesiensi dan efektivitas 

pelayanan”. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F diketahui bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel yaitu 216,672 > 3,030 dengan nilai signifikansi < 0,5 yaitu 

0,000. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kepuasan mahasiswa dipengaruhi 

oleh kualitas pelayanan dan sarana akademik. Koefisien determinasi sebesar 0,618 

yang artinya bahwa ada pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel kualitas 

pelayanan dan sarana akademik terhadap kepuasan mahasiswa adalah sebesar 

62,1% , kemudian sisanya yaitu sebesar 37,9% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti oleh penelitian. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa yang berdasarkan 

hasil uji t yang diperoleh thitung > ttabel yaitu 7,400 > 1,969. Jadi, kualitas pelayanan 

yang diberikan pihak BAA memiliki hasil yang tinggi maka kepuasan mahasiswa 

yang dirasakan akan tinggi. 2) Sarana akademik berpengaruh positif terhadap 

kepuasan mahasiswa yang berdasarkan uji t dipeloh thitung> ttabel yaitu 8,573 > 

1,969. Jika, Sarana yang diberikan BAA memiliki hasil yang tinggi maka 

Kepuasan mahasiswa atas sarana BAA akan tinggi. 3) Kualitas pelayanan dan 

sarana akademik oleh BAA secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan 
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mahasiswa UMS. Berdasarkan uji F fhitung> ftabel yaitu 216,672 > 3,030. Hal ini 

berarti kualitas pelayanan dan sarana akademik yang diberikan BAA memiliki 

hasil yang tinggi maka kepuasan mahasiswa pun akan tinggi. 4) Kontribusi 

variabel kualitas pelayanan yang diberikan BAA kepada mahasiswa UMS 

memberikan sumbangan relatif sebesar 5,2% dan sumbangan efektif sebesar 7,9%  

dan variabel sarana akademik yang diberikan BAA kepada mahasiswa 

memberikan sumbangan relatif sebesar 73,6% dan sumbangan efektif sebesar 

54,2%. Berdasarkan sumbangan relatif dan sumbangan efektif nampak bahwa 

variabel kualitas pelayanan akademik memiliki hasil yang lebih rendah terhadap 

kepuasan mahasiswa dibandingkan dengan variabel Saranan akademik yang 

memiliki hasil lebih tinggi terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini dikarenakan 

bahwa sarana yang diberikan pihak BAA dalam penyediaannya lebih baik dan 

dapat lebih efisien terutama dalam waktu, yang dimana mahasiswa akan lebih 

dimudahkan dalam pengurusan perkulihan dengan menggunakan  jasa online yang 

telah disediakan oleh pihak BAA dan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa 

UMS. 
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