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PENGARUH ORIENTASI PASAR TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN 

(Studi Pada Prodi Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Pengaruh Orientasi Pasar Terhadap Kepuasan 

Konsumen (Studi Pada Prodi Universitas Muhammadiyah Surakarta). Jenis penelitian ini adalah 

penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Populasi pada 

penelitian ini adalah prodi universitas muhammadiyah surakarta. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 30  orang  responden.  Data  dikumpulkan  dengan  kuesioner  yang  

telah  diuji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat negatif dan tidak signifikan 

intelligence generation terhadap kepuasan pelanggan, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar -

0,165 dengan nilai signifikansi sebesar 0,870 (0,870>0,05), terdapat pengaruh positif dan 

signifikan intelligence dissemination terhadap kepuasan pelanggan, dibuktikan dengan nilai t 

hitung 3,390   dengan nilai signifikansi sebesar 0,0,002 (0,002<0,05), terdapat pengaruh positif 

namun tidak signifikan responsiveness terhadap kepuasan pelanggan, dibuktikan dengan nilai t 

hitung 1,222 dengan nilai signifikansi sebesar 0,233 (0233>0,05). 

 

Kata Kunci: intelligence generation, intelligence dissemination, responsiveness,kepuasan 

pelangga 

 

Abstract 

This study aims to determine Effect of Market Orientation Customer Satisfaction (Study at the 

University of Muhammadiyah Surakarta Prodi), The research is a survey research using 

questionnaires as an instrument. The population in this study is the University of 

Muhammadiyah Surakarta Prodi. The sample used in this study were 30 respondents. Data 

were collected by questionnaires that have been tested for validity and reliability. Data analysis 

technique used is multiple linear regression. The results of this study indicate that there are 

significant negative and intelligence generation to customer satisfaction, evidenced from t value 

of  -0.165  with  a significance value of  0.870  (0.870> 0.05),  there is  a positive  and  

significant  impact  on  customer  satisfaction  intelligence dissemination,  evidenced  by  t  value  

3.390  with  significance  value  of  0,0,002 (0.002 <0.05); 

 

Keywords : intelligence generation, intelligence dissemination, responsiveness, customer 

satisfacti 

 

1. PENDAHULUAN 

Pesatnya kemajuan di era globalisasi saat ini tidak dapat lepas dari peran dunia pendidikan, dalam 

menghasilkan mahasiswa-mahasiswi yang unggul dan berkompeten di berbagai bidang. Dalam 

beberapa tahun terakhir, Minat dalam sektor pendidikan telah meningkat secara signifikan, 

terutama di Indonesia, karena dampaknya yang besar dalam kemajuan ekonomi dan aspek sosial. 

Oleh karena itu, kegiatan dalam aspek pendidikan mengalami kemajuan yang sangat pesat dari 

sisi pelayanan. Variasi dalam kegiatan ini telah berpartisipasi dalam meningkatkan permintaan 
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pada layanan pendidikan, yang menghasilkan pengembangan kualitas dan kuantitas dalam 

menyajikan  layanan  ini  untuk  meningkatkan  dengan  persyaratan  yang disukai untuk 

Mahasiswa (Jyoti dan Sharma, 2012). 

Organisasi Perguruan Tinggi (PT) memang bukan murni organisasi bisnis. Namun 

demikian, ada kesamaannya dengan organisasi bisnis, yakni bahwa  di  dalam  upaya  meraih  

keberhasilan  atau  kinerja  yang  baik, keduanya  perlu menerapkan prinsip-prinsip pemasaran, 

yaitu upaya yang bertujuan   untuk   memuaskan   pelanggan   dan   juga   para   pemangku 

kepentingan (stakeholders), melalui kegiatan menciptakan, mengkomunikasikan dan 

menyerahkan nilai yang unggul kepada para pengguna  jasa  pendidikan  tinggi  tersebut.  Oleh  

karena  itu,  dewasa  ini banyak organisasi yang menjadikan tingkat kepuasan dan loyalitas 

pelanggannya menjadi tolok-ukur kinerja organisasi (Altariffi, S.Aqel & Al Tarawneh, 2016). 

Dalam kondisi bisnis yang  tingkat persaingannya tinggi dengan diferensiasi produk dan 

jasa yang begitu beragam, kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi  sangat penting untuk 

diketahui oleh manajemen perusahaan. Dengan mengagendakan program pengukuran kepuasan 

konsumen secara periodik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, salah satu di 

antaranya adalah meningkatkan loyalitas para pelanggannya. Hal yang sama berlaku pula pada 

organisasi yang bergerak dalam jasa pendidikan (Altariffi, S.Aqel & Al Tarawneh, 2016). 

Dalam jangka panjang, akan jauh lebih menguntungkan mempertahankan  pelanggan  

yang  loyal  daripada  terus-menerus  menarik atau mencari pelanggan baru. Pelanggan yang 

sangat puas   secara tidak langsung akan menjadi agen promosi bagi  perusahaan untuk menarik 

pelanggan baru. Sebaliknya, bila kualitas layanan yang dirasakan pelanggan/para  mahasiswa  

tidak  memadai,  hal  itu  juga  merupakan bad promotion mengenai Perguruan Tinggi tersebut. 

Selain itu, kualitas layanan juga merupakan bagian dari penjaminan mutu sebuah Perguruan 

Tinggi (Altariffi, S.Aqel & Al Tarawneh, 2016). 

Pada Level program studi, pengukuran kepuasan pengguna jasa di suatu lembaga 

pendidikan tinggi perlu dilakukan secara periodik dalam rangka akreditasi program studi, 

sebagaimana diamanatkan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi).  Pada 

Buku III Pedoman Pengisian Borang Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT), Standar 3 Mahasiswa dan Lulusan ,  Institusi Perguruan Tinggi pada level program 

studi wajib memiliki tata cara dan instrumen untuk mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan kemahasiswaan dan hasil pelaksanaan  pengukuran  kepuasan  mahasiswa.  Borang 
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adalah alat  untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan informasi  yang digunakan 

untuk menilai kelayakan dan mutu  baik di level institusi perguruan tinggi maupun dilevel 

program studinya. Sedangkan standar akreditasi  merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh 

institusi perguruan tinggi atau level program studi, yang digunakan untuk mengukur dan 

menetapkan mutu dan kelayakan institusi atau program studi serta untuk mengukur  kinerja 

perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan (Per-aturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 (Standar Nasional Pendidikan). 

Dengan  demikian,  pengukuran  kepuasan  mahasiswa,  sebagai pengguna jasa pada 

suatu perguruan tinggi atau level program studi, sangatlah penting dan perlu dilakukan, karena 

berkaitan erat dengan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Lebih dari itu, tingkat 

kepuasan pelanggan atas kualitas layanan pada suatu perguruan tinggi juga dapat dikaitkan  

dengan  perkembangan  jumlah  calon  mahasiswa  yang  masuk setiap tahunnya, dengan asumsi 

bahwa mahasiswa yang sangat puas   secara tidak langsung akan menjadi agen promosi bagi  

perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menarik calon mahasiswa baru (Altariffi, S.Aqel & Al 

Tarawneh, 2016). 

Konsep pemasaran menjadi suatu hal yang penting diadopsi sebuah organisasi atau 

perusahaan atau lembaga lain dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Konsep pemasaran 

berkaitan dengan strategi pemasaran dalam menggaet pelanggan untuk menggunakan produk 

atau jasanya. Keberhasilan strategi pemasaran suatu usaha dapat dicapai jika kepuasan pelanggan 

terpenuhi dalam hal ini studi yang dilakukan di universitas maka focus pada menggaet 

mahasiswa. Namun memperoleh kepuasan mahasiswa tidaklah mudah, karena tiap mahasiswa 

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda- beda   walapuan   membutukan   produk   atau   jasa   

yang   sama.   Proses pemenuhan kepuasan mahasiswa tidak hanya membutuhkan produk atau 

jasa yang berkualitas, namun juga membutuhkan adanya system pelayanan yang mendukung. 

Sehingga para mahasiswa akan merasa senang dengan produk atau jasa yang dibtuutuhkan, serta 

nyaman dengan pelayanan yang diberikan (Mouri, 2005). 

Pesaingan dalam dunia pendidikan ini juga membuat konsumen lebih berfokus pada 

kepuasan Mahasiswa. Kepuasan Mahasiswa didefinisikan sebagai seberapa banyak barang, 

pemeliharaan, layanan dan peningkatan perusahan mempu memenuhi harapan Mahasiswa. 

Kepuasan Mahasiswa dapat diukur dengan berbagai cara salah cara mengukur keuasan 

Mahasiswa adalah harapan Mahasiswa tentang manfaat dan asosiasi biaya bergantung padda 
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pengalaman masa lalu (Mouri, 2005) dan cara lainnya adalah dengan melalui siklus hidup dari 

hubungan Mahasiswa yang diajukan oleh Spath dan Fahrich (2007). Sehingga dengan 

kepuasan Mahasiswa yang dapat dimiliki mahasiswa maka seorang mahasiswa akan 

memberikaan kontribusinya dalam hal merekomendasikan ke teman agar menjadi mahasiwa 

universitas tertentu. 

Menurut Ansu, Boateng, dan Yeboah (2016) Salah satu alasan untuk pengambilan lambat 

dalam praktek orientasi pasar yang benar adalah karena kegagalan berbagi pengetahuan dalam 

organisasi. Ketidak tahuan pengetahuan akan menyebabkan tidak mampunya pihak manajemen 

memahami kebutuhan Mahasiswa sehingga Mahasiswa tidak akan merasa puas. 

Menurut A. Keelson (2012) menunjukkan bahwa faktor manajemen puncak pada rata-

rata memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan orientasi pasar; faktor organisasi 

sangat terkait dengan orientasi pasar; dan faktor eksternal juga memiliki hubungan yang 

signifikan secara statistik dengan orientasi pasar. Demikian pula, empat komponen orientasi 

pasar ditemukan memiliki korelasi signifikansi statistik dengan kinerja ekonomi dan non-

ekonomi bisnis. Dalam hal ini kinerja bisnis yang dihasilkan dimungkinkan karena terjadinya 

kepuasan Mahasiswa terlebih dahulu  sehingga  ketika  kepuasan  konsumen  terbentuk  akan  

membuat kinerja bisnisnya meningkat. 

 

2. METODE 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa persepsi tentang market 

orientation (orientasi pasar) dan kepuasan konsumen. Data primer merupakan data yang diambil 

secara langsung pada objek  dengan sasarannya pada responden yang bersangkutan. Pengambilan 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berupa data dari program 

studi dan difokuskan pada ketua program studi. Menurut Sugiyono (2012) Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk menjawab. 

Pengumpulan data mengggunakan kuesioner yang variabel penelitian ini menggunakan 

adopsi Model Kohli dan Jawarski’s MAKOR (Jawarski, dan Kohli, 1993). Model ini meneliti 

orientasi pasar menggunakan 3 kegiatan yaitu intelligence generation, intelligence dissemination, 

responsiveness. 
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Populasi merupakan wilayah  generalisasi  yang  terdiri dari obyek atau subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  

dan  kemudian  ditarik  kesimpulan  (Sugiyono, 2013). Studi ini difokuskan pada Program Studi 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  Pada  Program  Studi  di  Universitas  Muhammadiyah  

Surakarta diambil secara keseluruhan yang berjumlah 56 Program Studi di Universitas 

Muhammadiyah  Surakarta.  Alasan  karena  keterbatasan  waktu,  biaya,  dan tenaga penelitian 

ini hanya menggunakan sampel. Dengan pertimbangan alasan tersebut maka pengambilan data 

diambil menggunakan sensus Berdasarkan metode tersebut, syarat pengumpulan data pada studi 

ini yaitu Program Studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebanyak 56 Program studi 

yang dijadikan sampel penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Pengujian Karakteristik Jenis kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 20 66,7% 

Perempuan 10 33.3% 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan Tabel 1 diatas penelitian ini menggunakan responden sebanyak 30 responden 

dimana dari sampel yang dipilih apabila dilihat dari segi jenis kelamin secara keseluruhan sampel 

berjenis kelamin laki - laki sebanyak 66,7% dan sisanya perempuan sebanyak 33,3%. 

Tabel 2. Pengujian Karakteristik Tahun Masuk Universitas 

Tahun Masuk Frekuensi Presentase 

< tahun 1990 5 16,7% 

tahun 1990-tahun 2000 17 56,7% 

> tahun 2000 8 26,7% 

Total 30 100% 
 

Hasil analisis Tabel 2 memberikan gambaran bahwa dari sampel yang terambil sebanyak 

30 responden ternyata pada segi tahun masuk universitas terdapat  3  pengelompokkan  dan  yang 

paling banyak  terambil  pada  tahun 1990 – tahun 2000 sebanyak 56,7%, kemudian yang 

kurang dari tahun 1990 sebanyak 16,7% serta yang terakhir lebih dari tahun 2000 sebanyak 

26,7%. 
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Tabel 3. Pengujian Karakteristik Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Presentase 

S2 13 43,3% 

S3 17 56,7% 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan Tabel 3 diatas penelitian ini menggunakan responden sebanyak 30 responden 

dimana dari sampel yang dipilih apabila dilihat dari segi pendidikan terakhir secara keseluruhan 

sampel berpendidikan terakhir S3 sebanyak 56,7% dan sisanya berpendidikan terakhir S2 

sebanyak 43,3%. 

3.2 Diskripsi Jawaban Responden 

Tabel 4. Hasil Diskripsi Jawaban Responden 

Variabel Minimal Maksimal Rata – rata 

(mean) 

Intelligence generation 

Menganalisis  model  pembelajaran  dan 

pelayanan dimasa mendatang 

Mendeteksi  perubahan  preferensi  model 

pembelajaran dan pelayanan. 

Mensurvei pengguna akhir untuk menilai 

kualitas model pembelajaran. 

Cepat dalam mendeteksi perubahan dan 

tren mendasar dalam pembelajaran. 

Meninjau  dampak  perubahan  peraturan 

dan teknologi. 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

3 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

4,13 

 

4,27 

 

4,23 

 

4,17 

 

4,03 

Mendiskusikan    kebutuhan    mahasiswa 

terkait ide dan metode pembelajaran. 

Pertemuan  antar  staf  untuk  membahas 

pembelajaran. 

Kepuasan  mahasiswa  disebarluaskan  ke 

semua dosen dan karyawan. 

Muncul   permasalahan   penting   segera 

diketahui dan cepat mengingatkan. 

Kemampuan berbagi data pada pesaing 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

4,37 

 

4,30 

 

4,27 

 

4,10 

 

3,73 

 

 

 

 

Responsiveness 
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Membahas    respon    perubahan    yang 

terjadi. 

Meninjau  kurikulum  untuk  memastikan 

kesesuaiannya dengan kebutuhan. 

Menindaklanjuti setiap adanya keluhan. 

Menerapkan            semua            rencana 

pengembangan 

Melakukan  perubahan  dalam  kurikulum 

dan metode pembelajaran. 

4 

 

4 

 

2 

3 

 

1 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

4,67 

 

4,50 

 

4,37 

4,30 

 

3,60 

Kepuasan Pelanggan 

Puas    dengan    kualitas    dan    layanan 

pembelajaran. 

Puas dengan pembelajaran prodi. 

Jarang menerima keluhan. 

Mudah  untuk  mendapatkan  mahasiswa 

baru. 

Lulusan sering kembali untuk mengambil 

program S2/profesi. 

3 

 

3 

2 

1 

 

2 

5 

 

5 

5 

5 

 

5 

4,27 

 

4,10 

3,40 

3,47 

 

3,67 

Sumber: Data Olahan, 2018 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa terdapat 4 variabel yang diteliti yaitu intelligence 

generation, intelligence dissemination, responsiveness, dan kepuasan pelanggan. Dengan melihat 

jawaban responden secara rata pada variabel intelligence generation dengan secara rata–rata 

memiliki nilai 4 artinya kecenderungan setuju. Pada variabel intelligence generation yang 

memiliki jawaban rata – rata 4 antara lain : menganalisis untuk  mengetahui  model  

pembelajaran  dan  pelayanan  yang  dibutuhkan dimasa    mendatang,    cepat    mendeteksi    

perubahan    preferensi    model pembelajaran  dan  pelayanan,  mensurvei  pengguna  akhir  

untuk  menilai kualitas model pembelajaran, cepat dalam mendeteksi perubahan dan tren 

mendasar dalam pembelajaran, meninjau kemungkinan dampak perubahan peraturan dan 

teknologi.  Berarti dalam meningkatkan kepuasan pelanggan perlu meningkatkan intelligence 

generation suatu perusahaan. 

Pada intelligence dissemination menunjukkan bahwa nilai rata–ratanya sebesar ± 4 

artinya kecenderungan responden menjawab setuju. Hal ini pertanyaan yang mendapatkan rata – 

rata nilai 4 antara lain : meluangkan waktu untuk mendiskusikan kebutuhan mahasiswa terkait 

ide dan metode pembelajaran, adanya pertemuan antar staf untuk membahas pembelajran, 

kepuasan mahasiswa disebarluaskan ke semua dosen dan karyawan, muncul permasalahan 

penting segera diketahui dan cepat mengingatkan. Akan tetapi, pertanyaan  yang  memiliki  nilai  
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rata  –  rata  jawaban  3  yaitu  kemampuan berbagi   data   pada   pesaing.   Hal   ini   perusahaan   

perlu   meningkatkan intelligence dissemination untuk lebih memuaskan keinginan pelanggan. 

Pada responsiveness menunjukkan nilai rata–ratanya sebesar ± 4 yang artinya sebagian 

responden memberikan jawaban setuju. Hal ini berarti pertanyaan  yang  memiliki  nilai  rata  –  

rata  4  antara  lain  :  membahas bagaimana merespon perubahan yang terjadi, meninjau 

kurikulum untuk memastikan      kesesuaiannya   dengan   kebutuhan,   menindaklanjuti   setiap 

adanya keluhan, menerapkan semua rencana pengembangan. Pertanyaan yang memiliki nilai rata 

– rata 3 yaitu melakukan perubahan dalam kurikulum dan metode pembelajaran agar sama 

dengan prodi lain. Perlu peningkatan dalam responsiveness ini demi terciptanya kepuasan 

pelanggan. 

3.3 Uji Asumsi Klasik 

Tabel 5. Hasil Pengujian Normalitas 

Kolmogorove-Sminov Asymp.Sig Kriteria Keterangan 

0,549 0,924 > 0,05 Berdistribusi normal 

 

Berdasarkan Tabel  5 menunjukkan   bahwa   nilai   yang dihasilkan pada Asym.sig sebesar 

0,750  yang dapat dikatakan nilai Asym.sig 0,750 lebih besar daripada 0,05 maka dapat 

dikatakan data berdistribusi normal. 

Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Intelligence Generation 0,880 1,136 Tidak terjadi  
   multikolinearitas 

Intellligence 0,546 1,832 Tidak terjadi 

Dissemination   multikolinearitas 

 0,542 1,846 Tidak terjadi 

Responsiveness   multikolinearitas 

 

Berdasarkan hasil Tabel  6 menunjukkan bahwa baik desain produk, harga, dan citra 

merek memiliki nilai tolerance kurang dari 1 dam VIF memiliki kurang dari 10 maka dapat 

dikatakan data tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 7. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel T hitung T sig. Keterangan 

Intelligence Generation 0,260 0,797 Tidak terjadi 
   Heteroskedastisitas 

Intelligence Dissemination 1,458 0,157 Tidak terjadi 
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   Heteroskedastisitas 

Responsiveness - 0,851 0,403 Tidak terjadi 

   Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa pengujian ini menggunakan metode glejser 

yang nilainya dilihat dari t sig. Pada variable intelligence generation, intelligence dissemination, 

dan responsiveness memiliki nilai t sig lebih besar daripada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

data tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.4 Uji Hipotesis 

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

UnstandarizedCo

efficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. Keterangan 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 0.558 3.861  0.145 0.886  

Intelligence Generation -0.023 0.138 -0.023 -0.165 0.870 Tidak Signifikan 

Intelligence Dissemination 0.633 0.187 0.596 3.390 0.002 Signifikan 

Responsiveness 0.265 0.217 0.216 1.222 0.233 Tidak SIgnifikan 

F hitung 

F sig 

11,104 

0,000 

R 

R Square 

0,749 

0,562 

 

 

Berdasarkan Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa koefisien β merupakan bentuk sebuah 

persamaan regresi yang dapat dihasilkan sebagai berikut: 

Y = 0,558 - 0,023 X1 + 0,633 X2 + 0,265 X3 + e     (1) 

3.4.1 Pengujian Ketetapan model (Uji F) 

Pengujian ini bertujuan  untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas yang digunakan 

mampu menjelaskan variabel terikat. Dalam penelitian  ini  yaitu  intelligence  generation  (X1),  

intelligence dissemination (X2), responsiveness (X3) secara simultan berkaitan terhadap  variabel  

terikat  yaitu  kepuasan  pelanggan  (Y),  dan  apakah model tersebut sesuai atau tidak. Hasil yang 

didapat dalam penelitian ini adalah: 

Berdasarkan tabel 8 didapat nilai F hitung 11,104 dengan F sig. 0,000 dimana F sig. 

0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka H0  ditolak. Dapat diartikan secara simultan intelligence 

generation (X1), intelligence dissemination (X2), responsiveness (X3) secara simultan berkaitan 

terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan (Y). 
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3.4.2 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai R² adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel–variabel bebas dala menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai R square 

sebesar 0,562 (56,2%) dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan model intelligence generation 

(X1), intelligence dissemination (X2), responsiveness (X3) menerangkan variasi variabel 

kepuasan pelanggan (Y) sebesar 56,2% dan sisanya  dipengaruhi variabel independen lainnya 

sebesar 43,8%. 

3.4.3 Pengujian Signifikan (Uji t) 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Untuk memberikan interpretasi terhadap 

uji t dapat dijelaskan pada tabel 4.10 adalah: 

Nilai t hitung yang dihasilkan pada variabel intelligence generation adalah -0,165 dengan 

sig. 0,870. Hasil analisis sig. 0,870 lebih besar daripada 0,05  artinya secara individu  variabel  

intelligence generation tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Nilai t hitung yang dihasilkan pada varibel intelligence dissemination adalah 3,390 

dengan sig. 0,002. Hasil analisis sig. 0,002 lebih kecil daripada 0,05 artinya secara individual 

variabel intelligence dissemination berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Nilai t hitung yang dihasilkan pada varibel responsiveness adalah 1,222 dengan sig. 

0,233. Hasil analisis sig. 0,233 lebih besar daripada 0,05 artinya secara individual variabel 

responsiveness tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Pengaruh Intelligence Generation Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Hasil   analisis   ini   menunjukkan   bahwa   intelligence   generation bernilai negatif  terhadap 

kepuasan pelanggan. Ini menggambarkan bahwa setiap  penurunan  intelligence  generation  

yang  dilakukan  perusahaan, maka akan disertai dengan peningkatan kepuasan pelanggan. 

Sedangkan setiap kenaikan intelligence generation yang dilakukan perusahaan meningkat, maka 

akan  disertai dengan penurunan kepuasan pelanggan. Nilai t hitung yang dihasilkan pada 

variabel intelligence generation adalah -0,165 dengan sig. 0,870. Hasil analisis sig. 0,870 

lebih besar daripada 0,05 artinya secara individu variabel intelligence generation tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dengan penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa H1 ditolak. 

Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Jyoti, dan Sharma 

(2012) menyatakan bahwa intelligence generation berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Generasi intelijen, menurut Kohli et al (1993), adalah pengumpulan dan penilaian kebutuhan / 

preferensi pelanggan dan kekuatan (yaitu, tugas dan lingkungan makro) yang mempengaruhi 

pengembangan dan penyempurnaan kebutuhan tersebut,  yaitu  baik  pelanggan  dan  eksternal  

lainnya seperti  pemangku kepentingan. Orientasi pasar melibatkan generasi intelijen pasar 

organisasi yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  pelanggan  saat  ini  dan  masa  depan (Kohli  dan  

Jaworski,  1990).  Untuk  menciptakan  nilai  bagi  pelanggan diperlukan tingkat pemahaman 

yang melibatkan perolehan informasi tentang  pelanggan  atau  pembeli  (Narver  dan  Slater,  

1990).  Sehingga dengan adanya kebutuhan yang mampu disediakan organisasi bagi pelanggan 

maka pelanggan akan merasa puas karena apa yang dibutuhkan mampu dipenuhi oleh organisasi 

atau perusahaan. 

3.5.2 Pengaruh Intelligence Dissemination Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa intelligence dissemination bernilai positif dan signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

intelligence dissemination yang dilakukan perusahaan, maka akan disertai dengan peningkatan 

kepuasan pelanggan. Sedangkan setiap penurunan intelligence disesmination yang dilakukan 

perusahaan, maka akan disertai penurunan kepuasan   pelanggan.   Nilai   t   hitung   yang   

dihasilkan   pada   varibel intelligence dissemination adalah 3,390 dengan sig. 0,002. Hasil 

analisis sig. 0,002 lebih kecil daripada 0,05 artinya secara individual variabel intelligence 

dissemination berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Maka dapat diartikan 

hipotesis H2 diterima. 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Proctcko (Rusia), dan  

Dornberger (Germany)  (2014)  yang menyatakan bahwa intelligence dissemination 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kohli dan Jaworski (1990) berpendapat bahwa 

intelijen pasar tidak perlu selalu disebarluaskan oleh departemen pemasaran ke departemen   

lain.   bahwa   semua   individu   dalam   organisasi   mampu menghasilkan kecerdasan. 

Penyebaran informasi adalah komunikasi dan penerimaan informasi melalui berbagai lini melalui 

komunikasi formal dan informal. Menurut Shapiro (1988), informasi harus menyerap seluruh 
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perusahaan   dan   keputusan   strategis   dan   taktis   harus   dibuat   dan dilaksanakan secara 

inter-fungsional. Untuk menciptakan nilai pelanggan yang  unggul,  ada  kebutuhan  untuk  

koordinasi  antar-fungsi  (Ruekert,1992). Koordinasi ini juga dikenal sebagai diseminasi 

intelijen yang membagi kegiatan. Organisasi harus memiliki akses ke informasi berkualitas  

untuk  dapat  mengatasi  ketidakpastian  lingkungan.  Ini  juga harus memiliki kemampuan 

pemrosesan informasi (Premkumar, Ramamurthy & Sauder,  2005).  Ini  berarti  bahwa jika 

suatu  organisasi hanya memiliki informasi karyawan yang berkualitas, tanpa kemampuan 

pemrosesan  informasi,  ia tidak  akan  mampu  menangani  ketidakpastian lingkungan. Hal ini 

menunjukkan ketika ketidakpastian lingkungan tidak mampu dipahami maka dianggap tidak 

mampu memahami apa yang dinginkan pelanggan  sehingga  pelanggan  juga  tidak  akan  

merasa puas dengan apa yang diberikan perusahaan dan begitu juga sebaliknya 

3.5.3 Pengaruh Responsiveness Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  responsiveness  bernilai  positif dan  tidak  signifikan  

terhadap  kepuasan  pelanggan.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  setiap kenaikan  

responsiveness  yang dilakukan perusahaan, maka akan disertai dengan peningkatan kepuasan 

pelanggan. Sedangkan setiap penurunan responsiveness yang dilakukan perusahaan, maka 

akan disertai penurunan kepuasan pelanggan. Nilai t hitung yang dihasilkan pada varibel 

responsiveness adalah 1,222 dengan sig. 0,233. Hasil analisis sig. 0,233 lebih besar daripada 0,05 

artinya secara individual variabel responsiveness tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Dari penjelasan diatas maka hipotesis H3 ditolak. 

Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan dari penelitian terdahulu yang dilakukan Salyova, 

Petrovicova, Nedelova, dan Dad’o (2015) yang menyatakan bahwa responsiveness berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. Menurut Narver dan Slater (1999), pemanfaatan sumber daya 

perusahaan harus dikoordinasi dalam mengembangkan dan menciptakan nilai bagi pelanggan 

targetnya. Ruekert (1992) juga menekankan bahwa, agar responsif terhadap kebutuhan, dan 

keinginan pasar, organisasi harus menerapkan  dan  melaksanakan  strategi  korporasinya  

dengan  berfokus pada  pengumpulan  dan  penyebaran  informasi  berkualitas  untuk 

memuaskan pelanggannya dengan pandangan untuk akhirnya mengoptimalkan kinerjanya. 

Dengan informasi yang mampu diperoleh perusahaan akan mampu memberikan respon yang 

aktif dan membangun keyakinakan positif kepada konsumen yang merujuk pada kepuasan yang 

dirasakan konsumen akan juga tinggi. 
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Pada kepuasan pelanggan menunjukkan nilai rata–ratanya sebesar ± 3 yang  artinya  

sebagian  responden  memberikan  jawaban  setuju.  Pertanyaan yang memiliki  nilai  rata  –  

rata 4  antara lain  :  puas  dengan  kualitas  dan layanan  pembelajaran  yang  diberikan,  puas  

dengan  pembelajaran  prodi. Berarti pertanyaan yang memiliki nilai rata – rata 3 antara lain : 

jarang menerima keluhan, mudah untuk mendapatkan mahasiswa baru, para lulusan sering 

kembali untuk mengambil program S2/profesi. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan 

yaitu terdapat  pengaruh  intelligence  generation  yang  negatif  dan  tidak signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t sig. 0,870 lebih besar daripada 

0,05 artinya secara individu variabel intelligence generation tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan.  Hipotesis  H1   ditolak  yang  artinya  intelligence  generation 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Terdapat pengaruh intelligence dissemination yang positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 0,002 lebih kecil daripada 0,05 artinya secara 

individual variabel intelligence dissemination berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Hipotesis  H2   diterima  yang  artinya  intelligence  dissemination berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Terdapat  pengaruh  responsiveness  yang  positif  dan  tidak  signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 0,233 lebih besar  daripada  0,05  artinya  

secara  individual  variabel  responsiveness tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Hipotesis H3 diterima yang artinya responsiveness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Terdapat  pengaruh  intelligence  generation,  intelligence  dissemination, responsiveness  

yang signifikan  terhadap  kepuasan  pelanggan.  Nilai  F hitung  11,104  dengan  F  sig.  0,000  

dimana  F  sig.  0,000  lebih  kecil daripada 0,05. Dapat diartikan secara simultan intelligence 

generation (X1),   intelligence   dissemination   (X2),   responsiveness   (X3)   secara simultan 

berkaitan terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan (Y). 

Nilai  R  square  sebesar  0,562  (56,2%)  dapat  diinterpretasikan  bahwa kemampuan 

model intelligence generation (X1), intelligence dissemination  (X2), responsiveness  (X3) 
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menerangkan  variasi  variabel kepuasan pelanggan (Y) sebesar 56,2% dan sisanya  dipengaruhi 

variabel independen lainnya sebesar 43,8%. 
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