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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan di dunia kerja  saat ini semakin ketat begitu juga persaingan 

dalam pendidikan yang ditempuh, hal itu terjadi karena adanya tuntutan dari 

perusahaan harus mempunyai pendidikan yang tinggi, tidak hanya mempunyai 

pendidikan yang  tinggi tapi juga harus mempunyai kemampuan yang mahir guna 

untuk persaingan didalam dunia kerja. Saat ini kebutuhan akan pendidikan formal 

bagi masyarakat semakin tinggi, menjadiakan perguruan tinggi sebagai sektor 

strategis yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 

bermutu (Asnah, Andraini, dan shoufiah, 2017).  

Bagi  sebuah negara lembaga pendidikan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dan strategis, hal itu karena lembaga pendidikan mempunyai peran yang 

sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia di negara tersebut. 

lembaga pendidikan juga merupakan suatu kunci kemajuan bagi suatu negara, 

karena semakin maju lembaga pendidikan disuatu Negara tersebut maka akan 

semakin maju pula peradaban Negara yang bersangkutan, Perguruan tinggi 

sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan formal dituntut untuk memberikan 

pelayanan pendidikan yang berkualitas yaitu sesuai dengan harapan dan keinginan 

pendidik (Apriliana et al, 2014). khususnya di era globalisasi ini dimana tingkat 

persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu lembaga-lembaga pendidikan 
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dituntut untuk semakin meningkatkan kinerja dan pelayanannya agar mampu 

bersaing dengan lembaga pendidikan serupa lainya. 

Menurut Loyola (2013) Perguruan tinggi sebagai suatu lembaga yang 

bergerak di bidang jasa harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi 

konsumen ataupun pelanggannya. Hal itu diperlukan karena guna untuk bersaing 

dengan perguruan tinggi lainya yang semakin menjamur dimana-mana, bahkan 

saat ini persaingan tidak hanya terjadi antara perguruan tinggi yang satu dengan 

yang lainnya tapi antara fakultas-fakultas yang ada dalam perguruan tinggi 

tersebut juga terjadi persaingan. 

Akhir-akhir ini banyak perguruan tinggi swasta yang mulai bermunculan 

yang tentunya dapat menjawab tantangan masa depan. Karena banyaknya 

perguruan tinggi swasta yang ada maka akan muncul persaingan diantara 

perguruan tinggi itu sendiri (Mastuti, 2013). Pertumbuhan perguruan tinggi  yang 

kian semakin pesat ditambah dengan munculnya persaingan diantara fakultas-

fakultas didalam satu universitas  untuk mengisi kouta agar tepenuhi membuat 

penyebaran mahasiswa tidak merata. kondisi seperti ini harus dibarengi dengan 

komitmen dari perguruan tinggi dan fakultas-fakultas  untuk meningkatkan 

pelayanan guna untuk memuaskan pelanggan dengan cara mamperbaiki mutu 

secara terus menerus. Kualitas perguruan tinggi juga di tentukan oleh mutu 

pelayanan dan dapat diindetifikasi melalui kepuasan pelangan dalam hal ini 

adalah mahasiswa. Pergurua tinggi kepuasan yang bergerak di bidang industri jasa 

harus terus meikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang, 

karena semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan 
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aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenagkan persaingan 

(Tjiptono, 2004: 145). 

Tuntutan yang diberi terhadap perguruan tinggi dan setiap fakultas secara 

khusus saat ini tidak hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang 

baik dimana diukur berdasarkan prestasi akademik semata, melainkan keseluruhan 

program pendidikan dari lembaga-lembaga perguruan tinggi harus mampu 

membuktikan kualitas yang tinggi seperti dalam akuntabilitas, bukti prestasi, 

penilaian, sertifikat kualitas dan keberhasilan alumni dalam mendapatkan sebuah 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya dan juga pengakuan positif dari 

pengguna lulusan lembaga pendidikan tersebut. Oleh sebab itu, di dalam 

pengelola lembaga pendidikan dan fakultas dituntut untuk menjadi semakin 

professional dalam memberikan jasa atau layanan pendidkan bagi mahasiswanya. 

(Loyola, 2013)   

Hal ini sangatlah penting akhir-akhir ini kualitas layanan pendidikan 

perguruan tinggi sering mendapatkan sorotan dan kritikan dari berbagai pihak 

karena dianggap memiliki kinerja yang buruk. Misalnya, staf akademik dan dosen 

yang sering tidak hadir, pelayanan yang tidak ramah dan fasilitas belajar yang 

tidak memadai bahkan kurangnya kualitas tenaga pengajar yang kompeten dalam 

memberikan mata kuliah. Menurut  Arambewela dan Hall dalam Apriliana (2013) 

mengemukakan bahwa mahasiswa yang puas dapat menjadi sumber keunggulan 

bersaing yang bagus dan akan menghasilkan komunikasi dalam bentuk positive 

word of mouth, retensi dan loyalitas mahasiswa. Sedangkan kepuasan 

pelanggan.menurut Jasfar (2005) perbandingan antara persepsinya terhadap jasa 
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yang diterima dengan harapannya sebelum mengunakan jasa tersebut. Sehingga 

universitas sebagai lembaga pendidkan di bidang jasa harus benar-benar melihat 

kualitas layanan bagi mahasiswanya.  

Lembaga pendidikan yang juga merupakan salah satu bentuk perusahaan 

jasa,sebagai perusahan jasa lembaga pendidikan tidak boleh berpikir bahwa semua 

produk yang di tawarkan kepada pasar pasti akan habis seluruhnya tanpa 

memperhatikan apa yang diinginkan oleh pelanggannya. pihak pengelola lembaga 

pendidikan harus melihat apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Dengan kata 

lain, jika ingin meningkatkan nilai dan kepuasan di mata pelanggan yaitu 

mahasiswa dan masyarakat secara umum maka pengelola lembaga pendidikan 

harus memperhatikan kualitas jasa (service quality) yang diberikan (Loyola, 

2013). Pemberian customer service yang baik kepada mahasiswa diharapkan 

tercapainya kepuasan para pelanggannya. Kepuasan mahasiswa membentuk 

persepsi yang positif terhadap kampus atau PTS yang dipasarkan , sehingga hal 

ini dapat memposisikan lembaga diamata mahasiswa (Susanto, Arifin, dan 

Slamet, 2017). 

Tak heran jika trand  kepuasan pelanggan saat ini menjadi perbincangan 

utama dalam era pemasaran saat ini, mau di organisasi yang mempunyai orientasi 

di bisnis ataupun organisasi yang berorientasi non bisnis seperti lembaga 

pendidikan. Menurut Hermawan Dan Syakir (2006:34) sendiri mengatakan” Every 

business are business service” dan dalam melakukan pelayanan harus 

membutuhkan penekanan sikap yang simpatik, lembut, sopan, dan penuh kasih 

sayang.” Kepuasan pelanggan sendiri adalah tingkat kesesuaian antara produk  
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dan/atau jasa pelayanan yang diinginkan dengan kenyataan yang diterima. Tingkat 

kesesuaian sendiri adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh stockholder 

berdasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya. 

Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu  produk atau jasa 

akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya menurut kolter (2000) 

mengemukakan  apabila para pelanggan merasa puas maka kemungkinan besar 

pelanggan akan kembali membeli produk/jasa yang sama itu lagi. Pelanggan yang 

merasa puas maka akan cenderung memberikan referensi (word of mouth) yang 

baik terhadap prospek (calon konsumen ) yang dikenalkanya. Sebaliknya,  apabila 

pelanggan merasa tidak  puas maka akan mengembalikan produk, mengeluh, dan 

pada akhirnya menceritakan pengalaman buruknya terhadap organisasi tersebut 

kepada orang lain. Atau secara ekstrim akan mengajukan gugatan terhadap 

organisasi tersebut yang tentunya dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. 

Cara lain pelanggan menghukum suatu organisasi yang tidak mampu memberikan 

kepuasan ialah pelanggan “tidak” perlu melakukan tindakan apapun kepada 

organisasi, namun secara diam-diam mereka menghukum organisasi tersebut 

dengan cara “beralih” keorganisasi lainya yang mereka anggap akan lebih 

memberikan kepuasan kepadanya. 

Kepuasan pelanggan sangat banyak ditentukan oleh kualitas jasa yang 

dikehendaki konsumen, sehingga perguruan tinggi, dalam hal ini fakultas sebagai 

penyedia layanan yang berkualitas guna memperoleh kepecayaan mahasiswa dan 

masyarakat luas. Kualitas pelayanan itu sendiri terdiri dari enam  aspek, yaitu: 

aspek tangibles (Sarana pendidikan - Alat Perkuliahan, Media Pengajaran dan 
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Prasarana Pendidikan), Aspek Reliability (Kehandalan dosen, Staf Akademik), 

Aspek Responsiveness (Sikap Tanggap),  Aspek Assurance (Perlakuan  pada  

mahasiswa), Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan Mahasiswa), 

Aspek Information System (Sistem Informasi Kemahasiswaan) (Parasuraman, 

Berry dan Zeithml. 1998) 

 Selama ini penilaian kualitas jasa perguruan tinggi lebih menekankan pada 

penilaian yang dilakukan oleh pihak lainya (misalnya Badan Akreditasi Nasional), 

padahal titik sentral pengelolaan perguruan tinggi itu sendiri adalah mahasiswa 

sebagai pelanggan utamanya ( Loyolo, 2013). Oleh karena itu , sangat penting 

bagi pengelola fakultas dan perguruan tinggi untuk mendapat umpan balik tentang 

kualitas jasa yang  diberikan dari sudut pandang penilaian mahasiswa itu sendiri. 

Seperti yang disampaikan oleh kolter, 1997 dalam loyolo (2013) bahwa kualitas 

harus dimulai dan berakhir pada pelanggan. 

  Evaluasi kualitas perguruan tinggi terhadap program-program studi  

melalui proses akreditasi secara nasional yang dilakukan oleh BAN dengan 

penilaian dari mahasiswa  sebagai titk balik sentral pengguna jasa perguruan 

tinggi tersebut kemungkinan memiliki pebedaan yang besar. perbedaan yang besar 

antara penilaian BAN dengan penilaia mahasiswa boleh jadi disebabkan oleh 

berbagai hal, misalnya evaluasi  BAN yang kurang teliti atau justru bahkan 

laporan yang dikarenakan oleh perguruan tinggi / fakultas BAN tidak menunjukan 

hal yang sebenarnya. Untuk itulah pelu diadakan penelitian terhadap kepuasan 

mahasiswa sebagai titik sentralnya (Loyola.2013)   
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  Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengevaluasi kualitas jasa 

dengan focus pada universitas muhammadiyah Surakarta dari sudut pandang 

penilaian mahasiswa dengan mengajukan sebuah penelitian dengan judul 

“Kualitas Layanan Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta “ 

1.2 Rumusan Masalah  

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah disajikan, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah kualitas layanan dari  aspek tangibles (sarana pendidikan) 

berpengaruh pada kepuasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta?  

2. Apakah kualitas layanan dari  aspek reliability (kehandalan) berpengaruh 

pada kepuasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta?  

3. Apakah kualitas layanan dari  aspek responsiveness (sikap tanggap) 

berpengaruh pada kepuasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta?   

4. Apakah kualitas layanan dari  aspek assurance (perlakuan  pada  

mahasiswa) berpengaruh pada kepuasan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta?  

5. Apakah kualitas layanan dari  aspek empathy (pemahaman terhadap 

kepentingan mahasiswa) berpengaruh pada kepuasan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta?  
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6. Apakah kualitas layanan dari  aspek information system (sistem informasi 

kemahasiswaan) berpengaruh pada kepuasan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dari aspek tangibles (sarana 

pendidikan) terhadap kepuasan mahasiswa pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dari aspek reliability 

(kehandalan) terhadap kepuasan mahasiswa pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dari aspek responsiveness 

(sikap tanggap) terhadap kepuasan mahasiswa pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dari aspek assurance 

(perlakuan pada mahasiswa) terhadap kepuasan mahasiswa pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dari aspek empathy 

(pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa) terhadap kepuasan 

mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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6. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dari aspek information 

system (sistem informasi kemahasiswaan) terhadap kepuasan mahasiswa 

pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Universitas/Fakultas  

Dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna bagi universitas 

pada umumnya dan kepada pihak fakultas yang ada di UMS secara khusus 

dalam melakukan kebijakan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan 

kepuasan konsumen.  

2. Bagi Peneliti Lain  

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan dan 

kepuasan stakeholder terutama di lingkungan nonbisnis/nirlaba seperti 

halnya universitas atau fakultas.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Pembatasan masalah diterapkan agar pokok dari permasalahan yang ingin 

di teliti dapat lebih fokus. Selain itu peneliti akan lebih dimudahkan dalam 

melakukan pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa di 

fakultas-fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini 

dilakukan kepada mahasiswa dari semua fakultas yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 



10 
 

1.6 Sistematika Penulisan  

       Dalam penulisan laporan penelitian ini, sistematika penulisan disusun 

berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini memuat tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Manfaat 

penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan/landasan dalam 

menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan, kerangka pikir, dan 

hipotesis.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, metode penelitian, 

variabel-variabel, operasional variabel, populasi sampel, data dan sumber data, 

dan teknik analisis data.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini inti hasil dalam penelitian dari semua kegiatan yang dilakukan 

dalam penelitian ini di jelaskan secara ringkas. 

 

 

 


