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Abstrak 

 

Perguruan tinggi Indonesia perlu meningkatkan kualitas agar mampu bersaing dan 
membuktikan kualitas diri. Upaya pemerintah dalam meingkatkan kualitas 
perguruan tinggi melalui BAN-PT dengan membentuk sembilan kriteria akreditasi 

baru yang berorientasi pada output dan outcome. UMS perlu melakukan 
penyesuaian untuk menghadapi instrumen akreditasi terbaru dengan membuat 

instrumen pengukuran kepuasan pengguna berdasarkan sembilan kriteria 
akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang instrumen serta mengukur 
kepuasan pengguna terhadap keuangan dan sarana prasarana di UMS. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah SERVQUAL dengan lima dimensi kualitas 
jasa untuk mengukur kualitas layanan di Biro Keuangan (BKU), Biro Admintrasi 

Umum (BAU), Biro Teknologi Informasi (BTI), perpustakaan dan PESMA. Hasil 
penelitian ini yaitu terbentuknya instrumen evaluasi dan pengukuran kepuasan 
pengguna yang valid dan reliabel. Hasil pengukuran kepuasan pengguna terhadap 

layanan BKU, BAU, BTI, perpustakaan dan PESMA secara berturut-turut memiliki 
gap sebesar -0,556, -1,093, -1,311, -0,583 dan -0,495. Nilai gap negatif 

menunjukkan layanan yang diberikan belum mampu memenuhi ekspektasi 
pengguna sehingga perlu dilakukan perbaikan kualitas layanan.  
Kata Kunci: Instrumen, Kepuasan Pengguna, SERVQUAL 

 
Abstract 

 

Indonesian tertiary institutions need to improve quality in order to be able to 
compete and prove their quality. The government's efforts to improve the quality of 

higher education through BAN-PT by establishing nine new accreditation criteria 
that are oriented towards outputs and outcomes. UMS needs to make adjustments 

to deal with the latest accreditation instruments by making user satisfaction 
measurement instruments based on nine accreditation criteria. This study aims to 
design instruments and measure user satisfaction with finance and infrastructure at 

UMS. The method used in this study is SERVQUAL with five dimensions of 
service quality to measure service quality at the Biro Keuangan (BKU), Biro 

Administrasi Umum (BAU), Biro Teknologi Informasi (BTI), libraries and 
PESMA. The results of this study are the establishment of an evaluation instrument 
and measurement of user satisfaction that is valid and reliable. The results of 

measurements of user satisfaction with BKU, BAU, BTI, library and PESMA 
services respectively have a gap of -0,556, -1,905, -1,311, -0,583 and -0,495. The 

negative gap value indicates that the services provided have not been able to meet 
user expectations so it needs to be done to improve service quality. 
Keywords: Instruments, Customer Satisfaction, SERVQUAL 
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1. PENDAHULUAN 

Perguruan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bergerak 

di bidang penyedia jasa pendidikan (Azan et al., 2015). Perguruan tinggi berperan 

penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta 

pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia (UU No.12 Tahun 2012, 2012). 

Hasil survei QS World University Rankings 2019  yang menunjukkan terdapat 9 

perguruan tinggi yang masuk dalam jajaran 1.000 perguruan tinggi terbaik dunia, 

sedangkan The Times Higher Education 2019 mencatat terdapat 6 perguruan tinggi 

Indonesia yang masuk dalam daftar perguruan tinggi terbaik dunia. Hasil survei 

tersebut menunjukkan kualitas perguruan tinggi Indonesia berada di level 

menengah ke bawah. Oleh karena itu, perguruan tinggi di Indonesia perlu 

meningkatkan kualitas agar mampu bersaing dan membuktikan kualitas diri. 

Akreditasi perguruan tinggi merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas 

dari suatu lembaga pendidikan tinggi (Islami, 2018). Peran aktif pemerintah dalam 

peningkatan kualitas perguruan tinggi Indonesia melalui BAN-PT. BAN-PT 

membentuk 9 kriteria baru akreditasi yang berorientasi pada output dan outcomes. 

UMS perlu merespon dan melakukan penyesuaian untuk menghadapi instrumen 

akreditasi yang baru. Salah satu hal penting dari instrumen akreditasi yang saat ini 

belum terlaksana dengan baik adalah pengukuran kepuasan pengguna, lebih khusus 

lagi adalah kepuasan terhadap keuangan, sarana dan prasarana. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk merancang instrumen guna mengukur kepuasan 

pengguna terhadap keuangan, sarana dan prasarana di UMS.  

Penelitian ini menggunakan motode SERVQUAL untuk merancang instrumen 

pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan keuangan dan sarana prasarana. 

Metode SERVQUAL didasarkan pada skala multi item yang dirancang untuk 

mengukur harapan dan persepsi pelanggan. Lima dimensi utama kualitas jasa yaitu 

1) reliability (keandalan): kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

dijanjikan secara handal dan akurat, 2) responsiveness (daya tanggap): kesediaan  

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat, 3) assurance 

(asuransi): kompetensi personi unit/ biro dalam memberikan pelayanan, 
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memberikan rasa yakin dan rasa percaya, 4) emphaty (empati): memberikan 

perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan, 5) tangibles (bukti 

fisik): fasilitas fisik, perlengkapan, material dan penampilan karyawan. 

SERVQUAL menilai gap antara persepsi dan ekspektasi pelanggan (Parasuraman 

et al., 1988). Dimana P (persepsi) didefinisikan sebagai keyakinan pelanggan 

terkait dengan jasa yang telah diterima atau dirasakan. Harapan atau ekspektsi (E) 

merupakan hasrat atau keinginan konsumen terhadap jasa (Tjiptono & Chandra, 

2016).  Metode SERVQUAL merupakan metode yang populer dan hingga kini 

banyak dijadikan acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa (Horax et al., 

2017). Pada sektor perbankan digunakan oleh Ali dan Raza (2015) untuk mengukur 

hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan bank syariah Pakistan. 

Yousapronpaiboon (2014) dan Shaari (2014) menggunakan SERVQUAL untuk 

menganalisis kualitas layanan di pendidikan tinggi Thailand dan Malaysia. 

Gholami et al., (2016) menggunakan SERVQUAL untuk mengukur kualitas 

pelayanan kesehatan unit gawat darurat Rumah Sakit Nemazee.  

Pengujian instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji realibilitas. 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang sahih memiliki nilai validitas tinggi 

(Arikunto, 2010). Menguji validitas item pernyataan menggunakan teknik korelasi 

product moment dengan cara membandingakn nilai R-hitung dengan nilai R-tabel. 

Jika R-hitung > R-tabel maka intrumen tersebut valid (Sugiyono, 2007). Reliabilitas 

adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur 

gejala yang sama (Purnama & Sailah, 2017). Instrumen dikatakan reliabel jika nilai 

alpha cronbach lebih dari 0,70 (Yamin & Kurniawan, 2009). 

 

2. METODE 

Terdapat tiga fase utama dalam penelitian ini yaitu 1) fase desain kuesioner yang 

terdiri dari pembuatan kerangka berfikir berdasarkan proses bisnis setiap layanan, 

penyusunan daftar pernyataan, penyusunan kuesioner, validitas isi kuesioner oleh 

pihak yang berkompenten dari masing-masing unit/ biro yang  mengelola layanan 

dan pengujian kuesioner. 2) Fase desain sistem survei, pada fase ini kuesioner yang 
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telah disusun sebelumnya dimasukkan ke dalam sistem survei yang telah 

dikembangkan oleh pihak Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UMS. 3) Fase analisis 

hasil survei, pada fase ini dilakukan pengukuran kepuasan pengguna dengan 

menggunakan metode SERVQUAL dengan menghitung gap antara persepsi dan 

ekspektasi pengguna terhadap layanan serta menghitung Actual SERVQUAL Score 

(ASC). ASC merupakan presentase yang membandingkan antara nilai persepsi 

dengan kinerja aktual pelayanan BKU, BAU, BTI, perpustakaan dan PESMA KH 

Mas Mansur.  Batas nilai ASC sebesar 75% yang ditetapkan oleh pihak LJM UMS 

sebagai batas minimal kualitas pelayanan dikatakan baik. Secara terperinci 

prosedur penelitian ditunjukkkan pada Gambar 1. 

Tahapan 

Penelitian

Pengumpulan 

Informasi Mengenai 

Tema Penelitian

Hasil Metode

1. Melakukan Research 

2. Studi Literatur
Konsep SERVQUAL

Merancang Instrumen

1. Studi Literatur

2. Focus Group 

Discussion (FGD)

3. Wawancara 

Draf Instrumen yang 

Sesuai 

Menguji Instrumen
1. Sampling

2. Uji Validitas 

3. Uji Reliabilitas

Instrumen yang Sahih

Melakukan Survei
1. Survei  ke Lapangan

2. Survei Secara Online

Data Survei dari 

Pengguna

Analisis Hasil Survei Statistik Deskriptif
Hasil Analisis 

Kepuasan Pengguna

Kesimpulan 

Pemetaan Sistem
1. Studi Literatur

2. Diskusi
Penetapaan Stakeholder

 

Gambar 1 Prosedur Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir menggambarkan bagaimana proses bisnis pada Biro 

Keuangan (BKU), Biro Administrasi Umum (BAU), Biro Teknologi Informasi 

(BTI), Perpustakaan dan Pesantren Mahasiswa (PESMA) KH Mas Mansur di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penyusunan kerangka berfikir mengacu 

pada Laporan Evaluasi Diri (LED) IAPT 3.0 yang disesuaikan dengan layanan yang 

ada di masing-masing unit/ biro. Selanjutnya, dari proses bisnis diidentifikasi jenis 

layanan, output atau outcomes yang dihasilkan, pemangku kepentingan 

(stakeholders) serta keterkaitan proses bisnis dengan dimensi kualitas jasa. Sebagai 

ilustrasi kerangka berfikir layanan BAU dapat dilihat pada Gambar 2.  

Perencanaan 

Sarpras

Prodi/Fakultas/

Unit

Memiliki kebijakan 

terkait sarpras yang ada 

di UMS

Reliability 

• Perencanaan tepat sasaran dan sesuai 

kebutuhan

Responsiveness 

• Mempertimbangkan  usulan sarpras

FRAMEWORK BIRO ADMINISTRASI UMUM (BAU)

PROSES BISNIS OUTPUT/OUTCOME STAKEHOLDER DIMENSI

Pengadaan 

Sarpras

Realisasi sarpras 

yang lengkap

Prodi/Fakultas/

Unit

Reliability 

• Kemudahan pengajuan sarpras

• Menyediakan sapras untuk 

mahasiswa berkebutuhan khusus

Responsiveness 

• Pengaadan yang tepat waktu

Gambar 2 Ilustrasi Kerangka Berfikir 

1.2 Penyusunan Instrumen Pengukuran Kepuasan Pengguna 

Daftar pernyataan kuesioner disusun berdasarkan kerangka berfikir yang telah 

dibuat sebelumnya. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan kuesioner 

kombinasi, yaitu kuesioner tetutup dan kuesioner terbuka. Pada kuesioner tertutup 

alternatif jawaban sudah disediakan, sedangkan pada kuesioner terbuka berisi 

pendapat atau saran responden untuk perbaikan kualitas layanan. Tingkat 

kepentingan dan kepuasan dinilai menggunakan skala likert dengan 5 alternatif 

jawaban. Susunan kuesioner terdiri dari 1) salam pembuka yang menjelaskan secara 

singkat tujuan pembuatan kuesioner, 2) Identitas responden, 3) petunjuk pengisian 

kuesioner, 4) daftar pertanyaan terbuka dan tertutup dan 5) salam penutup.  
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1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada aspek kepuasan masing-masing 

layanan. Pada penelitian ini, uji validitas menggunakan teknik korelasi product 

moment untuk menguji pernyataan pada instrumen. Hasil uji validitas menunjukkan 

terdapat 8 item pernyataan yang tidak valid pada layanan BKU, satu item 

pernyataan tidak valid pada layanan BAU dan BTI, sedangkan pernyataan untuk 

layanan perpustakaaan dan PESMA seluruhnya valid. Uji reliabilitas pada 

instrumen layanan BKU, BAU, BTI, perpustakaan dan PESMA memiliki nilai 

alpha cronbach lebih dari 0,70 artinya instrumen tersebut reliabel.  

1.4 Analisis Hasil Survei 

1. Biro Keuangan (BKU) 

Hasil survei kepuasan pengguna layanan BKU menunjukkan rata-rata nilai 

ekspektasi sebesar 4,561 dan persepsi sebesar 4,005, sehingga diperoleh gap 

sebesar -0,556, artinya secara umum pelayanan yang diberikan pihak BKU belum 

mampu memenuhi ekspektasi pengguna. Persentase kepuasan layanan keuangan 

dari 154 responden menunjukkan bahwa sebanyak 22% responden merasa sangat 

puas, 42% merasa puas, 29% merasa cukup puas, 6% merasa tidak puas dan 1% 

merasa sangat tidak puas. Perbandingan tingkat ekspektasi dan persepsi 

ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Tingkat Ekspektasi dan Persepsi Layanan BKU 
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Pada layanan BKU, gap terbesar terdapat pada pernyataan P25 “Jumlah 

beasiswa yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya studi dan/ atau 

biaya hidup”. Secara absolut, pengguna merasa cukup puas dengan layanan 

ditunjukkan dengan nilai persepsi sebesar 3,341. Jika dibandingkan dengan nilai 

ekspektasi sebesar 4,829 maka layanan tersebut memiliki gap sebesar -1,488 yang 

pelayanan beasiswa yang diberikan oleh pihak BKU terkait besarnya jumlah 

beasiswa belum mampu memenuhi ekspektasi pengguna. Dilihat dari sisi dimensi 

kulatas, dimensi responsiveness memiliki gap terbesar dengan nilai -0,680, artinya 

ketanggapan dan kesigapan pihak BKU dalam memberikan pelayanan tidak sesuai 

dengan ekspektasi pengguna. 

Nilai ASC layanan BKU sebesar 87,99%, merujuk pada standar minimal 

kualitas yang telah ditetapkan pihak LJM maka kualitas layanan BKU sudah baik. 

Jika dilihat per pernyataan, terdapat nilai ASC yang kurang dari 75% terkait 

kecepatan UMS dalam mencari sumber pendapatan non SPP, kesesuaian jumlah 

SPP dengan fasilitas yang diterima, kecukupan jumlah beasiswa dan kecepatan 

proses aktivasi beasiswa. Hal tersebut menjadi perhatian dan perlu diperbaiki oleh 

pihak BKU. Berdasarkan hasil feeedback responden, diperoleh 3 prioritas perbaikan 

layanan BKU yaitu: 1) layanan pembayaran SPP terkait penambahan jumlah bank 

mitra, sosialisasi sistem pembayaran secara online, penjadwalan pembayaran SPP, 

kesesuaian jumlah SPP yang dibayarkan, kemudahan proses pembayaran SPP dan 

update sistem informasi pembayaran SPP dan 2) layanan beasiswa terkait 

transparansi seleksi beasiswa, ketepatan waktu pencairan beasiswa dan kemudahan 

proses aktivasi beasiswa.  

2. Biro Administrasi Umum (BAU) 

Hasil survei pada layanan BAU menunjukkan rata-rata nilai ekspektasi sebesar 

4,638 dan persepsi pengguna sebesar 3,545, sehingga diperoleh gap sebesar -1,093, 

artinya secara umum pelayanan pihak BAU belum mampu memenuhi ekspektasi 

pengguna. Presentase pada skala tingkat kepuasan pengguna dari 261 responden 

sebanyak 14% responden merasa sangat puas dengan layanan BAU, 37% merasa 

puas, 34% merasa cukup puas, 11% merasa tidak puas dan 4% merasa sangat tidak 

puas. Perbandingan indeks ekspektasi dan persepsi ditunjukkan pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Tingkat Ekspektasi dan Persepsi Layanan BAU 

Gap terbesar terdapat pada pernyataan P27 “Parkiran memiliki daya tampung 

yang cukup”. Secara absolut, menunjukan bahwa pengguna merasa tidak puas 

dengan kondisi parkiran kendaraan yang ada saat ini dengan nilai persepsi sebesar 

2,680.  Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai ekspektasi sebesar 4,656 maka 

layanan tersebut memiliki gap negatif sebesar -1,975 yang berarti bahwa pengguna 

merasa tidak puas dengan kondisi parkiran kendaraan saat ini. Dilihat dari aspek 

dimensi kualitas, dimensi assurance memiliki nilai gap terbesar dengan nilai -

1,311, yang menunjukan bahwa kompetensi pihak BAU dalam memberikan rasa 

yakin dan percaya kepada pengguna terhadap layanan yang akan diberikan belum 

memenuhi ekspektasi pengguna.  

Nilai ASC layanan BAU sebesar 76,46%, merujuk pada standar minimal 

kualitas yang telah ditetapkan pihak LJM, maka secara umum kinerja aktual 

pelayanan pihak BAU sudah baik. Namun, terdapat pernyataan yang memiliki nilai 

ASC kurang dari 75% terkait, kapasitas parkiran kendaraan, parkiran yang aman 

dan bebas banjir, kecukupan dan kebersihan toilet, ketersediaan sarana prasarana 

untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus, sarana prasarana yang cukup untuk 

mendukung pembelajran, PKM dan penelitian, gedung olahraga/ kesenian/ 

pertemuan yang lengkap dan terawat, ruang kelas yang nyaman, bersih, rapi dan 

memiliki sarana serta media pembelajran yang lengkap, pemeliharaan sarana 

prasarana yang rutin, kelengkapan peralatan laboratorium, fasilitas public space 

yang lengkap dan terawat dan kantin bersih serta sehat. Hal ini menjadi perhatian 
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pihak BAU dan perlu dilakukan perbaikan. Berdasarkan hasil feedback responden 

didapatkan 2 saran yang prioritas perbaikan layanan BAU yaitu, 1) fasilitas parkiran 

yang perlu diperluas, membuat tempat parkir yang nyaman, bersih dan aman dan 

bebas banjirdan membuat mekanisme parkir yang tepat agar volume kendaran 

terkendali dan tidak menimbulkan kemacetan.  2) Fasilitas toilet, perlu dilakukan 

pemeliharaan dan perawatan toilet secara rutin, renovasi toilet yang rusak dan 

menambah jumlah toilet di setiap gedung. 

3. Biro Teknologi Informasi (BTI) 

Hasil survei pada layanan BTI menunjukkan rata-rata tingkat ekspektasi 

sebesar 4,776 dan persepsi sebesar 3,465 sehingga diperoleh gap sebesar -1,311. 

Gap ini menunjukkan layanan yang diberikan pihak BTI belum mampu memenuhi 

ekspektasi pengguna. Presentase pada skala tingkat kepuasan pengguna, dari 105 

responden sebanyak 12% responden merasa sangat puas, 35% merasa puas, 30% 

merasa cukup puas, 16% merasa tidak puas dan 7% merasa sangat tidak puas. 

Perbandingan tingkat ekspektasi dan persepsi ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5 Indeks Nilai Ekspektasi dan Persepsi Layanan BTI 

Gap terbesar terdapat pada pernyataan “UMS menyediakan jaringan internet 

berkecepatan tinggi yang mudah dikoneksikan di lingkungan kampus”. Secara 

absolut, menunjukan bahwa pengguna merasa tidak puas dengan layanan jaringan 

internet yang ada saat ini dengan rata-rata nilai kepuasan sebesar 2,867.  

Dibandingkan dengan rata-rata nilai ekspektasi sebesar 4,790 maka layanan 

tersebut memiliki gap negatif sebesar -1,924. Dilihat dari aspek dimensi kualitas, 

dimensi reliability gap sebesar -1,924, yang menunjukan bahwa pihak BTI belum 

mampu memberikan pelayanan sesuai apa yang dijanjikan sebelumnya.  
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Nilai ASC layanan BTI sebesar 72,50% nilai ini kurang dari 75% artinya, 

kinerja aktual layanan BTI belum mampu memenuhi ekspektasi pengguna. 

Terdapat pernyataan yang memiliki nilai ASC kurang dari 75% terkait ketersediaan 

jaringan internet berkecepatan tinggi yang mudah dikoneksikan, ketersediaan 

hotspot area yang cukup di titik public space, ketanggapan pihak BTI dalam 

menyelesaikan masalah jaringan dengan cepat dan ketersediaan infrastruktur 

teknologi informasi yang berkualitas, hal ini menjadi perhatian khusus oleh pihak 

BTI dan perlu dilakukan perbaikan. Berdasarkan feedback pengguna, diperoleh 2 

saran yang menjadi prioritas tertinggi yaitu 1) layanan jaringan internet, perlu 

meningkatkan kecepatan dan kestabilan jaringan, kemudahan untuk mengakses 

internet, penambahan serta perluasan hotspot area di lingkungan kampus dan 

perbaikan sinyal untuk semua provaider. 2) ketanggapan pihak BTI dalam 

merespon aduan pada layanan helpdesk online dan respon yang cepat dalam 

penanganan aduan masalah jaringan atau sistem informasi. 

4. Perpustakaan 

Hasil survei pada layanan perpustakaan menunjukkan rata-rata nilai ekpektasi 

sebesar 4,694 dan prespsi sebesar 4,112, sehingga diketahui gap keseluruhan adalah 

-0,583. Gap ini menunjukkan bahwa pelayanan pihak BTI belum mampu 

memenuhi ekspektasi pengguna. Presentase tingkat kepuasan layanan BTI dari 199 

responden sebanyak 39% responden merasa sangat puas, 39% merasa puas, 18% 

merasa cukup puas, 3% merasa tidak puas dan 1% merasa sangat tidak puas. 

Perbandingan indeks ekspektasi dan persepsi ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

Gambar 6 Indeks Tingkat Ekspektasi dan Persepsi Layanan Perpustakaan 
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 Gap terbesar terdapat pada pernyataan “Perpustakaan menyediakan jaringan 

internet yang memadai”. Secara absolut, menunjukan bahwa pengguna merasa 

cukup puas dengan layanan jaringan internet di perpustakaan ada saat ini dengan 

nilai persepsi sebesar 3,754.  Dibandingkan dengan rata-rata nilai ekspektasi 

sebesar 4,653 maka layanan tersebut memiliki gap sebesar -0,899. Dilihat dari 

aspek dimensi kualitas, dimensi responsiveness memiliki gap terbesar dengan nilai 

gap sebesar -0,724, menunjukan bahwa ketanggapan dan kesigapan pihak 

perpustakaan dalam memberikan pelayanan belum memenuhi ekspektasi 

pengguna.  

Rata-rata nilai ASC layanan perpustakaan sebesar 87,57%  artinya secara 

keseluruhan kinerja aktual layanan perpustakaan sudah baik. Berdasarkan feedback 

responden,  diperoleh 3 saran tertinggi yang menjadi prioritas perbaikan yaitu 1) 

kelengkapan referensi (buku, e-book, jurnal dll), perpustakaan perlu menambah 

jumlah referensi dan selalu diperbaharui untuk mendukung proses pembelajran dan 

penelitian, 2) Kecepatan jaringan internet diperpustakaan perlu ditingkatkan dan 3) 

keramahan petugas perpustakaan perlu ditingkatkan. 

5. PESMA 

Hasil survei pada layanan PESMA menunjukkan rata-rata nilai ekspektasi 

sebesar 4,419 dan persepsi sebesar 3,925, sehinggap diperoleh gap keseluruhan 

sebesar -0,495. Gap ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh pihak 

PESMA belum mampu memenuhi ekspektasi pengguna dalam hal ini mahasantri.  

Presentase tingkat kepuasan pengguna layanan PESMA, dari 328 responden 

sebanyak 29% responden merasa sangat puas, 40% merasa puas, 27% merasa cukup 

puas, 3% merasa tidak puas dan 1% merasa sangat tidak puas. Perbandingan indeks 

ekspektasi dan persepsi ditunjukkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7 Indeks Nilai Ekspektasi dan Persepsi Layanan PESMA 

Gap terbesar terdapat pada pernyataan “Karyawan PESMA dengan cepat 

tanggap menangani keluhan mahasantri berkaitan dengan sarana prasarana”. Secara 

absolut, menunjukan bahwa mahasantri merasa cukup puas dengan ketanggapan 

karyawan PESMA dengan rata-rata nilai kepuasan sebesar 3,725. Jika 

dibandingkan dengan rata-rata nilai ekspektasi sebesar 4,385 maka layanan 

memiliki gap negatif sebesar -0,661, artinya daya tanggap pihak pesma dalam 

merespon keluhan mahasantri terkait masalah sarana prasarana tidak sesuai dengan 

harapan. Dilihat dari aspek dimensi kualitas, dimensi responsiveness memiliki gap 

terbesar dengan nilai sebesar -0,661. Gap negatif pada dimensi responsiveness 

menunjukan bahwa ketanggapan dan kesigapan pihak PESMA dalam memberikan 

pelayanan belum mampu memenuhi ekspektasi pengguna.  

Rata-rata nilai ASC layanan PESMA sebesar 88,78% merujuk pada standar 

minimal kualitas yang telah ditetapkan pihak LJM, maka secara keseluruhan 

layanan PESMA sudah baik. Berdasarkan feedback pengguna, diperoleh 2 saran 

tertinggi sebagai prioritas perbaikan yaitu 1) jaringan WiFi yang perlu ditingkatkan 

kecepatanya, wifi yang merata ke semua lantai di gedung pesma hingga ke kamar 

mahasantri untuk membantu dan mendukung proses belajar dan 2) ketanggapan 

pihak PESMA perlu ditingkatkan dalam merespon aduan terkait kerusakan atau 

kurangnya fasilitas sarana prasarana khususnya fasilitas di kamar seperti kunci 

pintu/ almari, meja, kursi, lampu, horden dan kasur yang rusak. 
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2. PENUTUP 

2.1 Kesimpulan 

1. Penelitian ini telah menghasilkan instrumen evaluasi dan pengukuran kepuasan 

pengguna terhadap keuangan dan sarana prasarana UMS untuk layanan BKU, 

BAU, BTI, perpustakaan dan PESMA. Instrumen BKU terdiri dari 42 

pernyataan, instrumen BAU 32 pernyataan, instrumen BTI 10 pernyataan, 

instrumen perpustakaan 13 pernyataan dan instrumen PESMA 12 pernyataan.  

2. Hasil pengujian pada instrumen menunjukkan bahwa tidak semua butir 

pernyataan pada instrumen tersebut valid. Instrumen yang memiliki pernyataan 

tidak valid terdapat pada instrumen layanan BKU, BAU  dan BTI . Berdasarkan 

hasil uji reliabilitas instrumen layanan BKU, BAU, BTI, perpustakaan dan 

PESMA seluruhnya reliabel.  

3. Hasil pengukuran masing-masing layanan sebagai berikut:  

a. Layanan BKU memiliki nilai gap sebesar -0,556 dengan rata – rata nilai 

ASC sebesar 87,99%. Jika dilihat berdasarkan dimensi kualitas jasa, 

dimensi responsiveness memiliki nilai gap sebesar -0,680.  

b. Layanan BAU memiliki nilai gap sebesar -1,093 dengan rata-rata nilai ASC 

sebesar 76,46%. Berdasarkan dimensi kualitas jasa, gap terbesar pada 

dimensi assurance dengan nilai gap sebesar -1,311. 

c. Layanan BTI memiliki hasil pengukuran kepuasan nilai gap sebesar -1,311 

dengan nilai ASC sebesar 72,50%.  Dimensi reliability memiliki gap 

terbesar dengan nilai -1,924. 

d. Layanan perpustakaan memiliki hasil pengukuran nilai gap sebesar -0,583 

dengan nilai ASC sebesar 87,57%. Dimensi responsiveness memiliki gap 

terbesar dengan nilai -0,724. 

e. Layanan PESMA memiliki hasil pengukuran nilai gap sebesar -0,495 

dengan nilai ASC sebesar 88,78%. Gap terbesar pada dimensi 

responsiveness. Sengan nilai gap sebesar -0,661.  
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4. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran kepuasan pengguna terhadap 

masing-masing layanan, maka dapat disimpulkan:  

a. Pelayanan yang diberikan oleh pihak BKU belum mampu memenuhi 

ekspektasi pengguna, sehingga diperlukan peningkatan kualitas, terdapat 

tiga prioritas perbaikan berdasarkan feedback pengguna yaitu layanan 

pembayaran SPP dan layanan beasiswa.  

b. Pelayanan yang diberikan oleh pihak BAU belum mampu memenuhi 

ekspektasi pengguna, sehingga diperlukan peningkatan kualitas, terdapat 

dua prioritas perbaikan berdasarkan feedback pengguna, yaitu fasilitas 

parkiran kendaraan dan fasilitas toilet.  

c. Pelayanan yang diberikan oleh pihak BTI belum mampu memenuhi 

ekspektasi pengguna, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan. 

Terdapat dua prioritas perbaikan berdasarkan feedback pengguna yaitu 

fasilitas WiFi dan daya tanggap pihak BTI dalam memberikan layanan.  

d. Pelayanan yang diberikan oleh pihak perpustakaan belum mampu 

memenuhi ekspektasi pengguna, sehingga diperlukan peningkatan kualitas 

pelayanan. Terdapat dua prioritas perbaikan berdasarkan feedback 

pengguna yaitu kelengkapan referensi, jaringan internet dan keramahan 

petugas perpustakaan. 

e. Pelayanan yang diberikan oleh pihak PESMA belum mampu memenuhi 

ekspektasi pengguna, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan. 

Terdapat dua prioritas perbaikan berdasarkan feedback pengguna yaitu 

jaringan WiFi dan ketanggapan pihak PESMA. 

2.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah 

perlu dilakukan survei secara berkala setiap tahunnya dengan membaharui 

instrumen yang  telah disesuaikan dengan proses bisnis terbaru serta menyusun 

instrumen dengan memperhatikan jumlah pernyataan pada kuesioner. Sosialisasi 

dan penyebaran kuesioner lebih digalakkan dan dilakukan dalam waktu yang lebih 

lama agar mendapatkan jumlah responden yang cukup.  
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