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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan kehidupan  

bangsa dan faktor pendukung yang memegang peranan penting di seluruh  

sektor kehidupan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas 

utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan  

sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan  di  

berbagai  bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya.   

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap 

warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan 

kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945,  

yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan  

kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan  

menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa pada 

masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era  

global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat 

ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus  

dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa 

memenangi kompetisi global. 

Seiring dengan meningkatnya peran perguruan tinggi dalam 

meningkatkan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup 
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dengan memperoleh pendidikan yang layak, menuntut perguruan tingi terus 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai 

stakeholder utama dari perguruan tingggi. Perguruan tinggi menjadi suatu 

komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan taraf 

hidup masyarakat, dimana perguruan tinggi yang berkualitas dilihat oleh 

masyarakat dari sarana dan prasarana yang dimiliki serta kepuasan mahasiswa 

yang berada didalam lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. 

Salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan menurut Fornell 

(1992) adalah dengan meningkatkan satisfaction yang ada. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi satisfaction dapat diketahui bila perusahaan mengenal apa 

yang dibutuhkan pelanggan. Pengetahuan mengenai kebutuhan pelanggan 

sangat penting karena akan memberi warna atau suatu pemahaman yang lebih 

baik mengenai cara pelanggan mengartikan service quality (kualitas barang 

atau jasa) perusahaan. Penelitian Prince dan Simon (2009) menyatakan bahwa 

terdapat dua hal yang menyebabkan perusahaan layanan/jasa untuk 

mengimplementasikan service quality dengan baik yaitu adanya tekanan dari 

pesaing, dimana pesaing selalu melakukan inovasi-inovasi yang 

menyebabkan perusahaan juga harus ikut melakukan inovasi, bila perusahaan 

tidak melakukan inovasi maka akan menyebabkan penurunan profit 

perusahaan disebabkan pelanggan akan berpindah ke pesaing. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan salah satu 

dari lembaga pendidikan milik persyarikatan Muhammadiyah, yang  

berfungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan  
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pengabdian masyarakat. UMS merupakan perguruan tinggi swasta mitra 

pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan untuk menciptakan kualitas  

sumber daya manusia Indonesia yang unggul, menjadi bangsa yang  

bermartabat,  dan  memiliki kedudukan sama dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia. Saat ini di UMS memiliki 11 buah Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Komunikasi dan 

Informasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Geografi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Agama 

Islam. 

Keberhasilan fakultas sebagai unit kerja dalam perguruan tinggi sangat 

ditentukan oleh mutu pelayanan yang diberikan, dimana pelayanan yang 

bermutu dapat diidentifikasi melalui kepuasan pelanggan, dalam hal ini adalah 

mahasiswa. maka perguruan tinggi harus berupaya menghasilkan dan 

menyampaikan apa yang diinginkan konsumen, memahami perilaku  

konsumen pada pasar sasarannya, karena kelangsungan hidup suatu usaha 

sangat tergantung pada perilaku konsumennya (Tjiptono, 2001). Melalui  

pemahaman perilaku  konsumen, pihak  manajemen perguruan tinggi dapat 

menyusun strategi dan program yang tepat dalam rangka memanfaatkan  

peluang yang ada. Memahami perilaku konsumen  dan  mengenal  pelanggan   

merupakan tugas penting bagi pemasar.  

Pengukuran mutu pelayanan merupakan elemen penting dalam 

menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Oleh 

karena itu, mutu pelayanan harus dimulai dari kebutuhan konsumen akan 
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pelayanan dan berakhir pada persepsi konsumen akan mutu pelayanan yang 

diberikan. Pengukuran mutu pelayanan dalam pelayanan terhadap mahasiswa, 

tidak hanya dilihat dari pelayanan akademis, tetapi juga dilihat dari pelayanan 

non akademis, di antaranya dalam hal administrasi perkuliahan.  Pelayanan di 

sini dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang dapat diberikan oleh 

seluruh jajaran fakultas (pegawai, dosen, teknisi, sarana prasarana,dan 

dekanat) kepada mahasiswa sebagai pelanggan internalnya. 

Kenyataan di lapangan berkaitan dengan layanan akademik dan 

birokrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen masih 

banyak keluhan dari mahasiswa. Keluhan mahasiswa meliputi : (1) Jumlah 

peralatan dan perlengakapan alat praktek di laboratorium belum terpenuhi 

sesuai dengan jumlah mahasiswa, contoh-nya jumlah komputer lebih sedikit 

dari pada jumlah mahasiswa yang melakukan praktik di laboratorium 

komputer, (2) layanan akademik di bagian administrasi belum dapat 

dilakukan dengan cepat, tanggap, dan tepat, (3) usulan perbaikan dan 

perawatan sarana dan prasarana serta perlengkapan pendidikan belum 

dilakukan, (4) belum ada wadah penelitian antara dosen dan mahasiswa. 

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan mengenai kualitas layanan 

akademik dan birokrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Manajemen terkait dengan kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan primer 

perlu dibuktikan secara empiris. Jika masalah itu dapat diketahui jawabannya 

maka akan sangat membantu bagi manajemen fakultas dalam mengelola 

performance, kualitas layanan akademik dan birokrasi secara tepat sesuai 
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harapan mahasiswa. Perguruan tinggi pada dasarnya adalah industri jasa yang 

memberikan layanan atau jasa kependidikan yang tujuannya untuk 

memberikan kepuasan pada pelanggannya (mahasiswa). Menurut Tilaar 

(2002: 11), dewasa ini perguruan tinggi dihadapkan pada tuntutan akan mutu 

dan akuntabilitas atas jasa pendidikan yang diberikannya, sehingga layanan 

bermutu harus diberikan untuk memuaskan pelanggannya. 

Menurut Kotler (2008: 35) kepuasan adalah tingkat perasaan di mana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk (jasa) yang 

diterima dengan yang diharapkan. Banyak manfaat yang akan diperoleh 

perusahaan dengan tercapainya tingkat kepuasan yang tinggi. Kepuasan yang 

tinggi akan membuat konsumen loyal sehingga mau membeli kembali barang 

atau jasanya, konsumen mau mempromosikan barang atau jasa tersebut ke 

calon konsumen yang lain.  

Banyak faktor yang menentukan pelayanan dalam fakultas ekonomi 

dan bisnis UMS, sehingga dibutuhkan suatu analisis yang dapat melihat 

pengaruh faktor-faktor tersebut secara keseluruhan. Analisis faktor adalah 

analisis statistika yang digunakan untuk menemukan beberapa faktor yang 

mendasari dan mengungkapkan saling keterkaitan diantara variabel.  Analisis 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan interkorelasi di antara sejumlah 

besar variabel. Menurut Sugito (2005), kepuasan pelanggan adalah suatu 

keadaan terpenuhinya keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan. Bila 

pelayanan yang diberikan dapat memenuhi keinginan, harapan, dan 

kebutuhan pelanggan, dinilai pelayanan itu memuaskan. 
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Dalam 4 (empat) tahun terakhir Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Univesirsitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

mengalami peningkatan atau bertambahnya jumlah mahasiswa. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel. 

Tabel 1.1 

Jumlah Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

UMS Tahun Akademik 2011 sampai dengan 2014 

Tahun Akademik Jumlah 

2011 383 

2012 426 

2013 461 

2014 482 

Sumber: Biro data dan informasi UMS 

Dari tabel diatas diketahui adanya peningkatan jumlah mahasiswa 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul : “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa 

Progam Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”.   

 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan suatu 

pertanyaan penelitian sebagai berikut :  
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1. Apakah wujud fisik (tangible) berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa? 

2. Apakah keandalan (reliability) berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa?  

3. Apakah daya tanggap (responsiveness) berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa? 

4. Apakah empati (empathy) berpengaruh  terhadap kepuasan mahasiswa? 

5. Apakah jaminan (assurance) berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa? 

 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 

mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh bauran 

pmasaran jasa, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa. 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan:  

1. Mengetahui pengaruh wujud fisik (tangible) terhadap kepuasan mahasiswa 

2. Mengetahui pengaruh keandalan (reliability) terhadap kepuasan mahasiswa  

3. Mengetahui pengaruh daya tanggap (responsiveness) terhadap kepuasan 

mahasiswa 

4. Mengetahui pengaruh empati (empathy) terhadap kepuasan mahasiswa 

5. Mengetahui pengaruh jaminan (Assurance) terhadap kepuasan mahasiswa 
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D. Manfaat penelitian  

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut  

1. Memberikan masukan kepada para pengelola perguruan  tinggi swasta 

dalam  rangka peningkatan manajemen. 

2. Sebagai  salah  satu  kontribusi  pemikiran  dalam  pengembagan  ilmu  

pengetahuan  pemasaran  jasa, khususnya dalam bidang riset perilaku 

konsumen jasa pendidikan tinggi.  

3. Sebagai  bahan  referensi  bagi  pihak  yang  berminat  untuk  memahami  

dan  meneliti  perilaku  konsumen, khususnya perilaku mahasiswa dalam 

memilih perguruan tinggi swasta. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara berurutan mulai 

dari pendahuluan hingga penutup. Untuk lebih rincinya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori teori yang mendasari penelitian, kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu, hipotesis. Adapun teori-teori yang mendasari 
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penelitian ini meliputi penjelasan mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan definisi 

operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, desain pengambilan sampel, metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

diharapkan agar menjadi pertimbangan untuk penelitian-penelitian yang 

berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. 

  


