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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi saat ini, kualitas dipandang sebagai salah satu alat 

untuk mencapai keunggulan kompetitif, karena kualitas pelayanan merupakan 

salah satu faktor yang menentukan pemilihan produk dan jasa yang dapat 

memuaskan konsumen. Kepuasan konsumen akan tercapai apabila kualitas 

produk dan jasa yang diberikan sesuai kebutuhannya. Kualitas pelayanan 

merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan untuk memenuhi keinginan konsumen (Love Lock, 1988). 

Kualitas dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi 

konsumen (Kotler, 1997). Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas yang baik 

dilihat dari persepsi konsumen bukan dari persepsi perusahaan. Persepsi 

konsumen terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian total atas 

keunggulan suatu produk yang dapat berupa barang dan jasa. 

Pelayanan yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting 

dalam fungsi pemasaran. Kepuasan terhadap kebutuhan dan keingginan 

konsumen dapat tercapai dengan adanya keinginan kegiatan pemasaran. Oleh 

karena itu kemampuan salah satu masalah utama dalam menciptakan proses 

pertukaran antara produsen dan konsumen. 

Kualitas pelayanan yang baik merupakan satu hal yang sangat penting 

untuk   memperoleh  pasar. Karena hal  tersebut akan bermuara pada kepuasan  
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konsumen. Kepuasan konsumen sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut 

“kepuasan konsumen merupakan perasaan konsumen setelah membandingkan 

kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya” (Tjiptono, 1998) riset 

konsumen untuk mengungkapkan reaksi konsumen terhadap pelayanan yang 

diberikan perusahaan dengan tingkat kepuasan yang berkaitan dengan 

pelayanan tersebut sangat relevan dan dibutuhkan oleh perusahaan yang 

berorientasi pada konsumen. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mengkaji lebih 

jauh mengenai hal tersebut di atas dengan mengambil judul “ANALISIS 

KEPUASAN KONSUMEN (MAHASISWA) TERHADAP KUALITAS 

PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI UMUM UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ”. 

B. Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian masalah itu harus jelas dan harus ada batasan-

batasan ruang lingkup permasalahannya, sehingga dimungkinkan dalam 

pengambilan keputusannya nanti dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang ada maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah  

1. Apakah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta merasa puas 

terhadap pelayanan yang diberikan Biro Administrasi Umum (BAU)  ? 

2. Apakah ada perbedaan kepuasan Mahasiswa terhadap kualitas pelayanan 

Biro Administrasi Umum (BAU) berdasar latar belakang demografi dan 

derajat kepuasan responden  ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan Mahasiswa terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan BIRO ADMINISTRASI UMUM (BAU). 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan konsumen BIRO 

ADMINISTRASI UMUM (BAU) berdasarkan latar belakang demografi 

yang terdiri usia, jenis kelamin dan pekerjaan.. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai pertimbangan 

perusahaan dalam: 

1. Memberikan gambaran yang jelas kepada pengelola BAU tentang 

kepuasan konsumen yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan sehingga 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dalam kaitannya 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Dapat menambah wawasan penulis, sekaligus sebagai latihan dan 

pengalaman dalam menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama 

masa kuliah. 

3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah dan memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian kualitas pelayanan, dimensi 

kualitas pelayanan, keuntungan mengelola kualitas pelayanan, 

kepuasan pelanggan, pengertian konsep kepuasan pelanggan, 

pengukuran kepuasan pelanggan, strategi kepuasan pelanggan, 

hasil penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka teoritik, populasi, sampel dan 

teknik sampling, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, pengukuran tingkat kepuasan dan metode analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum BIRO ADMINISTRASI 

UMUM (BAU), visi dan misi, lokasi, unit pelaksana penunjang, 

struktur organisasi, deskripsi responden dan analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diharapkan 

bermanfaat bagi pembaca. 

 


