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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perguruan tinggi merupakan institusi yang memiliki peran dan posisi 

strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan secara makro yang perlu 

melakukan upaya perbaikan secara terus menerus untuk mewujudkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Keberadaan manusia sebagai sumber daya 

sangat penting dalam suatu perguruan tinggi karena sumber daya manusia 

menunjang melalui karya, bakat, kreativitas, dorongan, dan peran nyata. 

Tanpa adanya unsur manusia dalam perguruan tinggi, tidak mungkin 

perguruan tinggi tersebut dapat bergerak dan menuju yang diinginkan. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sebagai sebuah 

perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah yang 

mengelola banyak fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

sangat membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Hal ini disebabkan manusia merupakan satu-satunya sumber penggerak dan 

pengelola semua aktivitas dalam universitas tersebut, sehingga keberhasilan 

dalam mencapai tujuan perguruan tinggi tersebut tidak terlepas dari kinerja 

setiap pegawainya. 

Keluhan mahasiswa menunjukkan bahwa di bagian administrasi sering 

tidak mematuhi jam kerja yang ditetapkan oleh pimpinan, karena pegawai 

susah untuk ditemui, dipersulit dalam mengurus data mahasiswa, sehingga 
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pimpinan harus melakukan pengawasan agar pegawai melaksanakan 

pekerjaannya sesuai yang diinginkan oleh mahasiswa. 

Setiap pegawai sebagai individu memiliki karakteristik yang berbeda. 

Perbedaan ini menggambarkan bahwa karakteristik individu tidak sama 

antara seorang pegawai dengan pegawai yang lainnya. Sikap dan kemampuan 

yang dimiliki setiap pegawai akan mencerminkan perilaku pegawai pada saat 

bekerja, sehingga sikap dan kemampuan yang dimiliki setiap pegawai 

haruslah mencerminkan perilaku yang positif, seperti memiliki tanggung 

jawab yang tinggi, lebih mementingkan kebutuhan mahasiswa, dan 

mempermudah mahasiswa dalam mengurus data perkuliahan. 

Informasi terkait layanan Universitas Muhammadiyah Surakarta juga 

menjadi hal yang diresahkan oleh mahasiswa, seperti toilet yang tidak terjaga, 

ruangan yang tidak rapi, biaya SPP, paktikum, dan semester pendek dengan 

informasi yang kurang bahkan masih banyak mahasiswa yang bingung 

dengan adanya informasi tersebut. Seharusnya agar dalam masa perkuliahan 

bisa nyaman pihak pimpinan lebih memonitoring segala keluhan.  

Pentingnya  budaya organisasi di perguruan tinggi mengisyaratkan 

pentingnya perguruan tinggi merubah mindset dari perguruan tinggi yang 

konvensional menjadi perguruan tinggi dengan wawasan baru yang 

menitikberatkan pada penciptaan perguruan tinggi berbudaya mutu. 

Perubahan mindset diperlukan bagi perguruan tinggi yang mengikuti 

perubahan, yang berorientasi pada penciptaan budaya organisasi yang lebih 

dinamis, produktif, dan kompetitif. 
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Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta berupaya mewujudkan 

suatu sistem pendidikan yang bermutu yang ditandai dengan adanya 

komitmen mutu di universitas tersebut. Namun sebagian pegawai tidak 

merespon dengan positif. Hal ini ditandai dengan sikap pegawai yang tidak 

mendukung secara penuh setiap perubahan-perubahan dan kebijakan yang 

dilakukan oleh pimpinan universitas untuk mewujudkan lembaga pendidikan 

tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal. Jadi, 

jangan biarkan hal tersebut mempengaruhi kepuasan seluruh mahasiswa. 

Maka penelitian ini berusaha mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen dengan variabel kualitas layanan, harga 

dirasakan dan keadilan, dan kenyamanan layanan yang dimediasi kepuasan 

pelanggan, khususnya pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta melalui penelitian yang diberi judul “PENGARUH KUALITAS 

LAYANAN, HARGA DIRASAKAN DAN KEADILAN, 

KENYAMANAN LAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN 

DAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI MEDIASI (Studi Kasus 

Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen? 

2. Bagaimanakah pengaruh harga dirasakan terhadap loyalitas konsumen? 

3. Bagaimanakah pengaruh kenyamanan layanan terhadap loyalitas 

konsumen? 
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4. Bagaimanakah pengaruh antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

konsumen? 

5. Bagaimanakah pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen 

yang dimediasi kepuasan pelanggan? 

6. Bagaimanakah pengaruh harga dirasakan dan keadilan terhadap loyalitas 

konsumen yang dimediasi kepuasan pelanggan? 

7. Bagaimanakah pengaruh kenyamanan layanan terhadap loyalitas 

konsumen yang dimediasi kepuasan pelanggan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas 

konsumen. 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga dirasakan dan keadilan terhadap 

loyalitas konsumen. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kenyamanan layanan terhadap loyalitas 

konsumen. 

4. Untuk menganalisis pengaruh antara kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas konsumen. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas 

konsumen yang dimediasi kepuasan pelanggan. 
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6. Untuk menganalisis pengaruh harga dirasakan dan keadilan terhadap 

loyalitas konsumen yang dimediasi kepuasan pelanggan. 

7. Untuk menganalisis pengaruh kenyamanan layanan terhadap loyalitas 

konsumen yang dimediasi kepuasan pelanggan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis 

maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis tentang 

pengaruh kualitas layanan, harga yang dirasakan dan keadilan, 

kenyamanan layanan terhadap loyalitas konsumen dan kepuasan 

pelanggan. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk 

menambah wawasan dalam mendokumentasikan dan 

menginformasikan hasil penelitian ini di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

c. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai 

acuan mahasiswa dalam penyusunan karya ilmiah. 
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2. Manfaat Praktis 

Memberikan kontribusi bagi ilmu pengrtahuan khususnya di bidang 

manajemen pemasaran dengan memberikan masukan terhadap masalah 

yang dihadapi oleh perguruan tinggi serta dapat dijadikan sebagai 

acuan serta bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pada bagian ini akan diuraikan sistematika penulisan yang berisi 

ringkasan materi dan pembahasan setiap bab yang ada dalam penelitian ini. 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini, sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini dibahas mengenai landasan teori yang terdiri dari 

pembahasan kualitas layanan, pembahasan harga dirasakan 

dan keadilan, pembahasan kenyamanan layanan, 

pembahasan kepuasan pelanggan, pembahasan loyalitas 

konsumen,  kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, serta 

hipotesis dan pengaruh antar variabel. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini dibahas mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini dibahas mengenai analisis data serta pembahasan. 

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis hasil penelitian 

secara keseluruhan dari penelitian ini yang kemudian 

dihubungkan dengan ketercapaian ataupun 

ketidaktercapaian hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya serta argumen-argumen yang mendukungnya. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan pokok analisa berisi kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran serta hasil pembahasan 

dari bab-bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




