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Abstract 

The research aims to find out the influence of service 

quality consists of reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, and tangibles on the students’ satisfaction in 

Accounting Department of Economics Faculty of UMRAH 

Tanjungpinang. This study is categorized into quantitative 

research with survey approach. The total samples observed are 

151 respondents of 584 students population which are determined 

through Yamane formula (1967), while the technique of sampling 

uses Simple Random Sampling Method. The research instrument 

testing uses validity test, reliability test and classic 

assumptive test. In the meantime, the data analysis technique 

uses multiple linear regression with hypothesis test (F test and 

t test). 

The result of the research shows that from the calculation 

of F test, five dimensions of service quality influence 

simultantly on the students’ satisfaction in Accounting 

Department of Economics Faculty of UMRAH (Y). From the 

calculation of the t test is proven that partially, variable of 

reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), and 

tangibles (X5) have a significant influence to dependent 

variable (Y), while the variable of empathy (X4) has no 

significant influence to dependent variable (Y). From the 

calculation of the coefficient of determination (Adjusted R 

Square) shows a value of 0,145 which means that the influence of 

the independent variable on the dependent variable is 14,5%, 

while the remaining 85,5% is influenced by other variables, 

beyond the five independent variables. 

 

Keywords : Service Quality, SERVQUAL, Students’ Satisfaction, 

University, Education. 

 

1. Pendahuluan 

 Kualitas dari suatu lembaga pendidikan tinggi dapat terlihat 

dalam indikator kemampuan keluarannya (output atau lulusannya) 

untuk berpartisipasi di dalam kebutuhan masyarakat. Seperti 

dikemukakan oleh Enayati et al. (2013), “the quality of higher 

education is considered to be a fundamental factor for the 

development of a country, because universities are the places 

where professional people are trained.” Pernyataan ini didukung 

oleh penelitian Khan et al. (2011), Malik et al. (2010), 

Hanaysha et al. (2011), dan Gallifa & Batalle (2010). Telah 

ditandatanganinya The General Agreement on Trade in Services 

(GATS) oleh negara-negara anggota WTO pada 2005 lalu, termasuk 
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didalamnya mengenai jasa pendidikan tinggi (Effendi dalam 

Saepudin & Marlina, 2013) juga menjadi alasan mengapa topik 

mengenai kualitas pelayanan ini penting untuk diangkat. Penulis 

juga ingin mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap kualitas 

pelayanan pendidikan yang diberikan oleh fakultas selama ini, 

yang masih dirasa kurang maksimal oleh mahasiswa selaku 

pelanggan internal yang dapat dilihat dari banyaknya keluhan 

atau rasa ketidakpuasan atas pelayanan yang mereka terima. 

Mahasiswa akuntansi seringkali mengeluh terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh fakultas. Mahasiswa merasakan 

bahwa pelayanan FE UMRAH masih jauh dari harapan mereka. 

Permasalahan dosen dalam ketepatan mengajar mahasiswanya, 

kelengkapan fasilitas perkuliahan yang kurang memadai, masih 

kurangnya tenaga pengajar, tidak adanya ketersediaan akses 

internet yang cepat, kurangnya sistem informasi untuk 

automatisasi pelayanan akademik, kurangnya kualifikasi jabatan 

akademik dosen (sehingga perlu ditingkatkan), sampai pada respon 

yang sangat lamban dari unsur-unsur manajemen fakultas 

menjadikan permasalahan mahasiswa FE UMRAH menjadi kian 

kompleks. Salah satu model yang banyak digunakan untuk menilai 

kualitas pelayanan adalah model ServQual (Parasuraman et al, 

1988). Beliau mengidentifikasi 5 dimensi pengaruh service 

quality, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, 

dan tangibles. Berbagai peneliti kualitas ternama juga telah 

merekomendasikan penggunaan konsep ini di sektor pendidikan. 

Deming dalam Khan et al. (2011) menyebutkan bahwa disamping 

perusahaan manufaktur, konsep kualitas pelayanan juga dapat 

diterapkan di sektor pendidikan dan sektor jasa lainnya. Ahmed 

et al. dalam Khan et al. (2011) menggunakan model ini untuk 

menilai kualitas pelayanan universitas dan bagaimana layanan 

berhubungan dengan kinerja mereka, Banwet & Datta (2002) 

menggunakan dimensi ini untuk menilai kualitas pelayanan di 

perpustakaan kampus, Malik et al. (2010) dan Enayati et al. 

(2013) masing-masing menggunakan ini untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa dan menilainya di 

institusi akademik di Pakistan. Shemwell et al. (1998) 

mendefinisikan kepuasan sebagai hasil dari kualitas pelayanan. 

Hal ini dibuktikan melalui riset Hanaysha et al. (2011), dan 

Alves & Raposo (2010) bahwa dimensi ServQual berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan 

internal jasa pendidikan. 

 Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan 

masalahnya adalah: apakah kualitas pelayanan yang terdiri dari 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

kepastian (assurance), ketulusan (empathy), dan bukti fisik 

(tangibles) secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH?  

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah kualitas 

pelayanan yang terdiri dari keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), kepastian (assurance), ketulusan 

(empathy), dan bukti fisik (tangibles) yang diberikan oleh FE 

UMRAH secara parsial dan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH. 
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2. Tinjauan Teori 

2.1. Kualitas Jasa 

 Lewis & Booms dalam Tjiptono & Chandra (2007:121) 

mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus 

tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan. Berdasarkan definisi ini, kualitas jasa bisa 

diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Dengan demikian, ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa, yakni jasa yang diharapkan (expected 

service) dan jasa yang dirasakan/ dipersepsikan (perceived 

service) (Parasuraman et al., 1985). Apabila perceived service 

sesuai dengan expected service, maka kualitas jasa dipersepsikan 

baik atau positif. Jika perceived service melebihi expected 

service, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas 

ideal. Sebaliknya jika perceived service lebih buruk 

dibandingkan expected service, maka kualitas jasa dipersepsikan 

negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas jasa 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten. Terdapat 5 dimensi kualitas jasa 

yang berhasil diidentifikasi oleh Parasuraman et al. (1988): 

1. Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan kemampuan lembaga 
usaha untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali 

tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai 

dengan waktu yang disepakati. 

2. Daya tanggap (responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 
kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 

merespons permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa 

akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 

3. Jaminan (assurance), yakni perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap lembaga dan lembaga 

bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan 

juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

4. Empati (empathy), berarti lembaga memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan 

memiliki jam operasi yang nyaman. 

5. Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas 
fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan, serta 

penampilan karyawan. 

 Pengukuran kualitas jasa dalam model ServQual didasarkan 

pada skala multi-item yang dirancang untuk mengukur harapan dan 

persepsi pelanggan, serta gap diantara keduanya pada 5 dimensi 

utama kualitas jasa tersebut. Skor ServQual untuk setiap pasang 

pertanyaan, bagi masing-masing pelanggan dapat dihitung 

berdasarkan rumus berikut (Zeithaml, et al., 1990 dalam Tjiptono 

& Chandra, 2007: 157): 

 

 

 

Terdapat pula rumus (Besterfield dalam Krisna, 2010): 

 

Skor ServQual = Skor Persepsi – Skor Harapan 

Kualitas (Q) = Persepsi (P) 

  Harapan (H) 
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Jika Kualitas (Q) ≥ 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik. 

 

2.2. Kepuasan Mahasiswa 

 Menurut Sugito dalam Iswani & Yanti (2011), kepuasan 

mahasiswa adalah suatu keadaan dimana terpenuhinya keinginan, 

harapan, dan kebutuhan mahasiswa. Jika pelayanan yang diberikan 

dapat memenuhi keinginan, harapan, dan kebutuhan mahasiswa, maka 

dapat dinilai pelayanan itu memuaskan, dan sebaliknya, jika 

pelayanan yang diberikan tidak dapat memenuhi keinginan, 

harapan, dan kebutuhan mahasiswa, maka dapat disimpulkan 

pelayanan itu tidak memuaskan. Maka berdasarkan definisi 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan mahasiswa merupakan 

penilaian yang diberikan atas perbedaan antara harapan mahasiswa 

dengan kinerja atau hasil (kenyataan) yang dirasakan oleh 

mahasiswa atas pelayanan yang diberikan oleh fakultas. 

 

2.3. Hipotesis 

 

  

 H1 

 

 H2             

                        H6  

          

 H3 

 

  

 H4 

  

 H5 

  

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zaeni (2007), 

disebutkan bahwa kelima dimensi kualitas jasa yang terdiri dari 

reliabilitas (X1), daya tanggap (X2), jaminan (X3), empati (X4), 

dan bukti fisik (X5) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan mahasiswa FE UIN Malang. Sedangkan secara 

parsial, hanya reliabilitas, daya tanggap, dan bukti fisik yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, 

sementara jaminan dan empati tidak berpengaruh signifikan. 

Variabel yang dominan pengaruhnya adalah bukti fisik. Penelitian 

Ariyanti et al (2006) menyimpulkan bahwa kelima variabel 

kualitas jasa secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan mahasiswa Universitas Widyatama. Pengaruh 

terbesar diperoleh dari variabel keandalan, kemudian diikuti 

Keandalan  

(Reliability)(X1) 

Kepuasan 

Mahasiswa 

(Y) 

Daya Tanggap  

(Responsiveness)(X2) 

Kepastian  

(Assurance)(X3) 

Ketulusan  

(Empathy)(X4) 

Bukti Fisik  

(Tangibles)(X5) 



RAHAYU (2013), PENGARUH SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA  5 

 

variabel cepat tanggap dan empati. Sementara untuk pengaruh 

terkecil diperoleh dari variabel kepastian. Penelitian Julita 

(2004) menyimpulkan bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan 

secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan mahasiswa FE UMSU. Pengaruh terbesar diperoleh dari 

variabel jaminan dan empati. Sejalan dengan penelitian 

Triswandari (2011), Manullang (2008), Sudirman (2011), Malik et 

al.(2010), Hasan et al.(2008), Alves & Raposo (2010), Hanaysha 

et al.(2011), Khan et al.(2011) dan Naryawan (2011) menyimpulkan 

bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

 Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-

rata kelima dimensi kualitas jasa tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen, yang dalam hal ini adalah 

mahasiswa. Itu artinya, semakin tinggi kualitas pelayanan 

(reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles) 

yang diberikan oleh fakultas, semakin tinggi pula kepuasan yang 

akan diterima oleh mahasiswa. Dan sebaliknya, semakin rendah 

kualitas pelayanan (reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangibles) yang diberikan oleh fakultas, semakin 

rendah pula kepuasan yang akan diterima oleh mahasiswa. 

 Atas dasar pertimbangan tersebut, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H1 : Diduga bahwa keandalan (reliability) berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH. 

H2 : Diduga bahwa daya tanggap (responsiveness) berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE 

UMRAH. 

H3 : Diduga bahwa kepastian (assurance) berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH. 

H4 : Diduga bahwa ketulusan (empathy) berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH. 

H5 : Diduga bahwa bukti fisik (tangibles) berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH. 

H6 : Diduga bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), kepastian 

(assurance), ketulusan (empathy), dan bukti fisik (tangibles) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH. 

 

3. Metodologi Penelitian 

3.1. Desain Riset 

 Desain riset yang digunakan adalah desain asosiatif kausal. 

Hubungan kausal merupakan bentuk hubungan yang sifatnya sebab-

akibat, artinya keadaan satu variabel disebabkan atau ditentukan 

oleh keadaan satu atau lebih variabel lain (Hasan, 2004: 42). 

Dalam penelitian ini, yang akan dianalisis adalah pengaruh 

kualitas pelayanan yang terdiri dari keandalan (reliability), 

daya tanggap (responsiveness), kepastian (assurance), ketulusan 

(empathy), dan bukti fisik (tangibles) terhadap kepuasan 

mahasiswa, dimana kualitas pelayanan merupakan variabel yang 

mempengaruhi (independen), sedangkan kepuasan mahasiswa 

merupakan variabel yang dipengaruhi (dependen). 
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner (angket) kepada responden yang 

telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu tentang 

penilaian atau persepsi mahasiswa terhadap kualitas pelayanan FE 

UMRAH dan dampaknya terhadap kepuasan mahasiswa. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan survei. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

Program Studi S1 Akuntansi FE UMRAH Tanjungpinang, semester VI 

dan VIII (angkatan 2009 dan angkatan 2010) sebanyak 584 

mahasiswa yang terdiri dari semester VI sebanyak 116 laki-laki 

dan 176 perempuan dan semester VIII sebanyak 136 laki-laki dan 

156 perempuan. 

 Teknik penarikan sampel dilakukan dengan Metode Sampel Acak 

Sederhana (Simple Random Sampling Method). Penentuan ukuran 

sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus Yamane 

(1967: 886) dalam Sarwono & Suhayati (2010): 

n = N     =     584    = 151 responden 

 1+ N (e)2   1+584(0,07)2 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Tingkat presisi (sampling error) yaitu sebesar 7% 

 

3.4. Operasionalisasi Variabel 

1. Variabel Bebas (Independent Variable): kualitas pelayanan 

(service quality) (X) yang terdiri dari keandalan 

(reliability) (X1), daya tanggap (responsiveness) (X2), 

kepastian (assurance) (X3), ketulusan (emphaty) (X4) dan bukti 

fisik (tangibles) (X5). 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable): kepuasan mahasiswa (Y). 
Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel 

Penelitia

n 

Definisi 

Variabel 
Sub Variabel Indikator Skala 

Kualitas 

Pelayanan 

(X) 

Kualitas 

pelayanan 

merupakan 

tingkat 

kemampuan 

(ability) 

fakultas 

dalam 

memberikan 

segala yang 

menjadi 

harapan 

mahasiswa 

dalam 

memenuhi 

kebutuhanny

a. 

Keandalan 

(Reliability) 

(X1) yaitu 

kemampuan 

fakultas dalam 

memberikan 

pelayanan kepada 

mahasiswa sesuai 

dengan yang 

dijanjikan 

secara akurat, 

tepat waktu, dan 

memuaskan. 

- Kemampuan dosen dalam 

menguasai, menyampaikan, dan 

meng-update materi perkuliahan. 

- Ketepatan dan kecepatan 

pelayanan pegawai 

(profesionalisme pegawai). 

- Penguasaan pemakaian alat bantu 
yang dipakai oleh dosen dalam 

proses perkuliahan. 

- Kemudahan dalam melakukan 

setiap pengurusan administrasi 

di bagian adm. 

- Ketepatan waktu penginformasian 
hasil evaluasi (UTS dan UAS). 

- Kurikulum dasilabus mata 

kuliah. 

Ordinal 

Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

(X2) merupakan 

suatu kesediaan 

atau kemauan 

dari dosen dan 

pegawai untuk 

- Kesiapan dan kesigapan pegawai 
dalam melayani, menangani, dan 

menyelesaikan permintaan 

mahasiswa, serta senantiasa 

bersedia meluangkan waktu untuk 

membantu kesulitan yang 

dihadapi oleh mahasiswa. 

Ordinal 
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membantu dan 

memberikan 

pelayanan atau 

respon yang 

cepat 

(responsif) dan 

berkualitas  

termasuk dalam 

menanggapi 

keluhan 

mahasiswa. 

  

- Kesigapan dosen dalam 

menanggapi keluhan mahasiswa 

dan mencarikan solusi terbaik 

jika terjadi permasalahan dalam 

perkuliahan. 

- Dosen mampu bersosialisasi dan 
menyesuaikan diri dengan 

mahasiswa diluar jam 

perkuliahan. 

- Dosen menyediakan waktu untuk 

berkonsultasi dengan mahasiswa 

diluar jam perkuliahan. 

- Kesigapan PA dalam melayani 

mahasiswa. 

- Kesediaan unsur pimpinan 

(dekanat dan kaprodi) dalam 

membantu permasalahan 

mahasiswa. 

- Kesediaan unsur pimpinan, unsur 
pelaksana akademik, dan unsur 

pelaksana administrasi dalam 

menerima saran dan kritik 

mahasiswa. 

Kepastian 

(Assurance) (X3) 

yaitu kemampuan 

dosen dan 

pegawai untuk 

memberikan 

keyakinan kepada 

mahasiswa bahwa 

jasa yang 

diberikannya 

telah sesuai 

dengan ketentuan 

dan berkualitas, 

yang meliputi 

pengetahuan yang 

luas, kesopanan, 

rasa aman, 

kemampuan, dan 

sifat dapat 

dipercaya yang 

dapat diciptakan 

oleh para dosen 

dan pegawai demi 

menumbuhkan rasa 

percaya para 

mahasiswa kepada 

fakultas. 

- Keramahan dan kesopanan 

pegawai/ staf dalam memberikan 

pelayanan. 

- Keterampilan dan kemampuan 

pegawai/ staf secara teknis 

dalam melaksanakan tugasnya. 

- Kemudahan mendapatkan informasi 
mengenai pelayanan administrasi 

kemahasiswaan. 

- Kehadiran dosen dalam setiap 

perkuliahan dan 

kedisiplinannya. 

- Komitmen jadwal kuliah 

dilaksanakan dengan baik. 

- Dosen berlaku adil terhadap 

semua mahasiswa. 

- Pelayanan pegawai selalu 

dilakukan sesuai dengan jam 

kerja (kedisiplinan). 

- Dosen selalu menepati janji 

sesuai dengan komitmen yang 

dijanjikan, baik ketika didalam 

maupun diluar kelas. 

Ordinal 

Ketulusan 

(empathy) (X4) 

yaitu memberikan 

perhatian yang 

tulus  dan 

bersifat 

individual 

kepada mahasiswa 

atas masalah 

yang dihadapinya 

dengan berupaya 

memahami 

kebutuhannya. 

 

- Dosen selalu memberikan 

perhatian terhadap penampilan 

dan perilaku mahasiswa selama 

proses perkuliahan berlangsung. 

- Kesabaran dosen dalam 

menghadapi mahasiswa saat 

proses perkuliahan. 

- Dosen selalu memberikan 

motivasi kepada mahasiswa 

selama perkuliahan berlangsung. 

- Dosen selalu mendorong agar 

mahasiswa selesai menempuh 

pendidikan tepat waktu (+ 4 

tahun). 

- Dosen menjadi teladan bagi para 
mahasiswa. 

- Dosen membantu terciptanya 

aktivitas kemahasiswaan, 

meliputi penalaran, minat, dan 

bakat. 

- Pegawai dan dosen memahami 

keinginan dan kebutuhan 

mahasiswa. 

Ordinal 
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- Kesabaran staf/ pegawai dalam 

melayani mahasiswa. 

Bukti Fisik 

(Tangibles) (X5) 

merupakan 

persepsi 

mahasiswa 

terhadap 

fasilitas fisik 

fakultas serta 

keadaan di 

lingkungan 

sekitarnya yang 

merupakan bukti 

nyata dari 

pelayanan yang 

diberikan oleh 

pemberi jasa 

(fakultas). 

 

- Lokasi kampus 

- Areal parkir 

- Kebersihan, kerapian, dan 

kenyamanan lingkungan dalam 

fakultas (ruang kuliah, ruang 

dosen, lab.komputer, 

perpustakaan, dan toilet). 

- Kelengkapan fasilitas penunjang 
perkuliahan (ruang kuliah, 

lab.komputer, dan 

perpustakaan). 

- Ketersediaan fasilitas 

perpustakaan. 

- Ketersediaan fasilitas 

olahraga. 

- Ketersediaan ruang-ruang ORMAWA 
(Organisasi Mahasiswa). 

- Ketersediaan dosen pengajar dan 
pegawai. 

- Penampilan dosen dan pegawai 

yang rapi dan meyakinkan. 

Ordinal 

Kepuasan 

Mahasiswa 

(Y) 

Kepuasan 

mahasiswa 

merupakan 

penilaian 

yang 

diberikan 

atas 

perbedaan 

antara 

harapan dan 

kinerja 

atau hasil 

(kenyataan) 

yang 

dirasakan 

oleh 

mahasiswa 

atas 

pelayanan 

yang 

diberikan 

oleh 

fakultas. 

 Penilaian mahasiswa mengenai 

harapan pelayanan yang 

sesungguhnya mereka inginkan 

terhadap kenyataan yang mereka 

rasakan. 

Ordinal 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Angket) 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberi sejumlah daftar pertanyaan tertulis kepada 

mahasiswa FE UMRAH yang dijadikan sampel. Skala pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. 

Penilaian yang digunakan pada skala ini ada dua kriteria yaitu 

penilaian terhadap harapan mahasiswa dan kenyataan yang 

diterima.  

2. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mencari dan mempelajari literatur-literatur yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan, melalui buku, 

jurnal, skripsi, catatan-catatan, dan juga internet, guna 

memperoleh data yang dapat menunjang penelitian. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 
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 Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi 

perangkat lunak (software) SPSS Statistics 19, dan menggunakan 

teknik atau metode analisis sebagai berikut: 

1. Metode Deskriptif 
2. Metode Kuantitatif 

a.Uji Validitas (Product Moment Pearson) 

b.Uji Reliabilitas (Cronbach Alpha) 

c.Uji Asumsi Klasik 

 * Uji Multikolinearitas (Nilai Tolerance dan VIF) 

 * Uji Heteroskedastisitas (Koefisien Spearman’s Rho) 

 * Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) 

d.Analisis Regresi Linear Berganda 

e.Uji Hipotesis 

 * Uji Parsial (t-test)   

 * Uji Simultan (F-test) 

 g.Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1. Karakteristik Responden 
Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

Laki-Laki 55 36 

Perempuan 96 64 

Total 151 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Responden ternyata didominasi oleh mahasiswa yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 96 orang dengan persentase 64% dan 

sisanya adalah responden laki-laki sebanyak 55 orang atau 36%. 

Hal ini sesuai dengan kenyataan jumlah populasi mahasiswa FE 

UMRAH yang sesungguhnya memang didominasi oleh kaum perempuan. 
 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Angkatan 

Tahun Angkatan Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

2009 70 46 

2010 81 54 

Total 151 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Responden ternyata didominasi oleh mahasiswa angkatan 2010 

sebanyak 81 orang dengan persentase 54% dan sisanya adalah 

mahasiswa angkatan 2009 sebanyak 70 orang atau 46%. Tahun 

angkatan responden menunjukkan lamanya pengalaman atau telah 

banyaknya responden menerima dan merasakan pelayanan yang 

diberikan oleh fakultas, sehingga akan berpengaruh pada 

kemampuan analitisnya dalam pengisian kuesioner ini. 
 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia (Tahun) Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

19 – 24 138 91 

25 – 30 13 9 

Total 151 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Responden ternyata didominasi oleh mahasiswa berusia muda, yakni 

19–24 tahun sebanyak 81 orang dengan persentase 91% dan sisanya 

mahasiswa berusia 25–30 tahun sebanyak 13 orang atau hanya 9%. 
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Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pernah Tidaknya Mengurus Beasiswa 

Pernah / Tidak Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

Pernah 116 77 

Tidak Pernah 35 23 

Total 151 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Responden didominasi oleh mahasiswa yang pernah mengurus 

beasiswa, yakni sebanyak 116 orang dengan persentase 77% dan 

sisanya adalah mahasiswa yang tidak pernah mengurus beasiswa 

sebanyak 35 orang dengan persentase 23%. Hal ini penting 

diketahui, mengingat pengaruhnya terhadap persepsi mahasiswa 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh fakultas, terutama yang 

berkaitan dengan pegawai atau staf administrasi. 
 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Sudah Belumnya Melaksanakan KUKERTA-PPM 

Sudah / Belum Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

Sudah 69 46 

Belum 82 54 

Total 151 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Responden didominasi oleh mahasiswa yang belum melaksanakan 

KUKERTA sebanyak 82 orang (54%) dan sisanya mahasiswa yang sudah 

melaksanakan KUKERTA sebanyak 69 orang (46%). 

 

4.2. Gambaran Distribusi Item 
Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Keandalan (Reliability) 

Variabel 

1 

STB 

2 

TB 

3 

CB 

4 

B 

5 

SB 

Statist

ik 

F % F % F % f % f % Mean 

X1.1 - - 4 2,65 89 58,94 58 38,41 - - 3,36 

X1.2 7 4,64 34 22,52 62 41,06 48 31,79 - - 3,00 

X1.3 - - 45 29,80 66 43,71 40 26,49 - - 2,97 

X1.4 - - 8 5,29 56 37,09 87 57,62 - - 3,52 

X1.5 20 13,25 48 31,79 83 54,97 - - - - 2,42 

X1.6 14 9,27 56 37,09 81 53,64 - - - - 2,44 

X1.7 - - 20 13,25 90 59,60 41 27,15 - - 3,11 

X1.8 - - 52 34,44 69 45,70 30 19,87 - - 2,85 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Dari delapan item pernyataan variabel keandalan (reliability), 

distribusi rata-rata tertinggi jawaban responden terletak pada 

item dosen menguasai pemakaian alat bantu yang dipakai selama 

proses perkuliahan (X1.4) dengan rata-rata 3,52. Hal ini 

menunjukkan bahwa dosen benar-benar menguasai pemakaian alat 

bantu yang dipakai selama proses perkuliahan berlangsung. 

Sedangkan distribusi rata-rata terendah jawaban responden 

terletak pada item ketepatan dan kecepatan pelayanan 

administrasi oleh pegawai/ staf (profesionalisme staf) (X1.5) 

dengan rata-rata 2,42. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai/ staf 

di bagian administrasi masih kurang tepat waktu dalam 

menyelesaikan permasalahan administratif mahasiswa FE UMRAH. 
 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Daya Tanggap (Responsiveness) 

Variabel 

1 

STB 

2 

TB 

3 

CB 

4 

B 

5 

SB 

Statist

ik 

f % F % F % f % f % Mean 
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X2.1 16 10,60 76 50,33 59 39,07 - - - - 2,28 

X2.2 - - 17 11,26 96 63,58 38 25,17 - - 3,14 

X2.3 - - 21 13,91 93 61,59 37 24,50 - - 3,11 

X2.4 - - 11 7,28 81 53,64 59 39,07 - - 3,32 

X2.5 - - 59 39,07 62 41,06 30 19,87 - - 2,81 

X2.6 21 13,91 61 40,40 50 33,11 19 12,58 - - 2,44 

X2.7 - - 25 16,56 86 56,95 40 26,49 - - 3,10 

X2.8 - - 54 35,76 62 41,06 35 23,18 - - 2,87 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Dari delapan item pernyataan variabel daya tanggap 

(responsiveness), distribusi rata-rata tertinggi jawaban 

responden terletak pada item kesigapan PA (Penasehat Akademik) 

dalam melayani mahasiswa (X2.4) dengan rata-rata 3,32. Hal ini 

menunjukkan bahwa dosen PA (Penasehat Akademik) selalu siap dan 

bersedia membantu mahasiswanya dalam menyelesaikan masalah 

akademik mahasiswa. Sedangkan distribusi rata-rata terendah 

jawaban responden terletak pada item kesiapan dan kesigapan 

pegawai/ staf dalam melayani, menangani, dan menyelesaikan 

permintaan mahasiswa (X2.1) dengan rata-rata 2,28. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih sangat kurangnya kesiapan dan kesediaan 

pegawai/ staf FE UMRAH dalam membantu menyelesaikan pemasalahan 

yang dihadapi mahasiswa Fakultas Ekonomi. 
 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Kepastian (Assurance) 

Variabel 

1 

STB 

2 

TB 

3 

CB 

4 

B 

5 

SB 

Statist

ik 

f % f % F % f % f % Mean 

X3.1 53 35,10 23 15,23 46 30,46 29 19,21 - - 2,34 

X3.2 9 5,96 28 18,54 81 53,64 33 21,85 - - 2,91 

X3.3 7 4,64 63 41,72 56 37,09 25 16,56 - - 2,66 

X3.4 13 8,61 32 21,19 87 57,62 19 12,58 - - 2,74 

X3.5 13 8,61 51 33,77 65 43,05 22 14,57 - - 2,64 

X3.6 10 6,62 20 13,25 53 35,10 68 45,03 - - 3,19 

X3.7 9 5,96 15 9,93 87 57,62 40 26,49 - - 3,05 

X3.8 - - 16 10,60 93 61,59 42 27,81 - - 3,17 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Dari delapan item pernyataan variabel kepastian (assurance), 

distribusi rata-rata tertinggi jawaban responden terletak pada 

item komitmen jadwal kuliah (jam masuk-keluar) dilaksanakan 

dengan baik dan normal (perkuliahan tidak dilakukan pada malam 

hari) (X3.6) dengan rata-rata 3,19. Hal ini menunjukkan bahwa 

komitmen jadwal perkuliahan dilaksanakan dengan baik dan 

waktunya normal. Sedangkan untuk distribusi rata-rata terendah 

jawaban responden terletak pada item keramahan dan kesopanan 

pegawai/ staf dalam memberikan pelayanan (X3.1) dengan rata-rata 

2,34. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai/ staf FE UMRAH masih 

kurang dapat menciptakan suasana akrab, cair, dan friendly 

ketika memberikan pelayanan kepada mahasiswa FE UMRAH. 
 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Ketulusan (Empathy) 

Variabel 

1 

STB 

2 

TB 

3 

CB 

4 

B 

5 

SB 

Statisti

k 

f % f % F % f % f % Mean 

X4.1 - - 15 9,93 95 62,91 41 27,20 - - 3,17 

X4.2 - - 13 8,61 83 54,97 55 36,42 - - 3,28 

X4.3 - - 9 5,96 82 54,30 60 39,74 - - 3,34 

X4.4 - - 5 3,31 41 27,15 85 56,29 20 13,25 3,79 

X4.5 - - 7 4,64 63 41,72 76 50,33 5 3,31 3,52 
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X4.6 - - 72 47,68 45 29,80 34 22,52 - - 2,75 

X4.7 - - 54 35,76 74 49 23 15,23 - - 2,79 

X4.8 - - 81 53,64 49 32,45 21 13,91 - - 2,60 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Dari delapan item pernyataan variabel ketulusan (empathy), 

distribusi rata-rata tertinggi jawaban responden terletak pada 

item dosen selalu mendorong agar mahasiswa selesai menempuh 

pendidikan tepat waktu (+ 4 tahun) (X4.4) dengan rata-rata 3,79. 

Hal ini menunjukkan bahwa dosen selalu memotivasi dan mendorong 

agar mahasiswa selesai menempuh pendidikan tepat waktu. 

Sedangkan distribusi rata-rata terendah jawaban responden 

terletak pada item kesabaran staf/ pegawai dalam melayani 

mahasiswa (X4.8) dengan rata-rata 2,60. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih kurangnya kesabaran staf/ pegawai dalam melayani 

permintaan mahasiswa. 
 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Bukti Fisik (Tangibles) 

Variabel 

1 

STB 

2 

TB 

3 

CB 

4 

B 

5 

SB 

Statist

ik 

f % f % F % f % f % Mean 

X5.1 - - 71 47,02 61 40,40 19 12,58 - - 2,66 

X5.2 - - 27 17,88 93 61,59 31 20,53 - - 3,03 

X5.3 10 6,62 45 29,80 80 52,98 16 10,60 - - 2,68 

X5.4 - - 35 23,18 91 60,26 25 16,56 - - 2,93 

X5.5 42 27,81 69 45,70 40 26,49 - - - - 1,99 

X5.6 88 58,28 41 27,15 22 14,57 - - - - 1,56 

X5.7 24 15,89 83 54,97 44 29,14 - - - - 2,13 

X5.8 - - 57 37,75 73 48,34 21 13,91 - - 2,76 

X5.9 
- - - - 60 39,74 83 54,97 8 

5,3

0 3,66 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Dari sembilan item pernyataan variabel bukti fisik (tangibles), 

distribusi rata-rata tertinggi jawaban responden terletak pada 

item penampilan dosen dan pegawai rapi dan meyakinkan (X5.9) 

dengan rata-rata 3,66. Hal ini menunjukkan bahwa penampilan 

dosen dan pegawai benar-benar rapi, sopan, dan meyakinkan 

mahasiswa FE UMRAH. Sedangkan distribusi rata-rata terendah 

jawaban responden terletak pada item ketersediaan fasilitas 

olahraga (X5.6) dengan rata-rata 1,56. Hal ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa merasa ketersediaan fasilitas olahraga fakultas masih 

sangat kurang lengkap. 
 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Item Kepuasan Mahasiswa 

Variabel 

1 

STP 

2 

TP 

3 

CP 

4 

P 

5 

SP 

Statist

ik 

f % f % F % f % f % Mean 

Y 16 10,60 51 33,77 76 50,33 8 5,30 - - 2,50 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Distribusi frekuensi rata-rata jawaban responden terletak pada 

skala 3 kategori Cukup Puas (CP) dengan rata-rata 2,50. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih rendahnya kepuasan mahasiswa FE UMRAH 

terhadap kualitas pelayanan Fakultas, sehingga hal ini perlu 

dijadikan evaluasi bagi perbaikan kualitas pelayanan FE UMRAH 

kedepan yang lebih baik. 
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4.3. Uji Instrumen Penelitian 
Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Kuesioner 

No. Pernyataan 

rhitung 

harapa

n 

rhitung 

kenyataa

n 

rtabel Ket. 

1. Kemampuan dosen dalam menguasai dan 

menyampaikan materi perkuliahan. 
0,574 0,364 0,361 Valid 

2. Dosen selalu meng-update materi perkuliahan.  0,664 0,597 0,361 Valid 

3. Kemampuan dosen dalam menerapkan metode 

pengajaran yang kreatif dan inovatif sesuai 

dengan karakter mata kuliah. 

0,630 0,362 0,361 Valid 

4. Dosen menguasai pemakaian alat bantu yang 

dipakai selama proses perkuliahan. 
0,762 0,366 0,361 Valid 

5. Ketepatan dan kecepatan pelayanan administrasi 

pegawai/ staf (profesionalisme staf). 
0,661 0,841 0,361 Valid 

6. Kemudahan dalam melakukan setiap pengurusan 

administrasi di bagian administrasi. 
0,474 0,758 0,361 Valid 

7. Hasil evaluasi (UTS dan UAS) diinformasikan 

tepat waktu. 
0,718 0,365 0,361 Valid 

8. Kurikulum dan silabus mata kuliah. 0,705 0,362 0,361 Valid 

9. Kesiapan dan kesigapan pegawai/ staf dalam 

melayani, menangani, dan menyelesaikan 

permintaan mahasiswa. 

0,597 0,632 0,361 Valid 

10. Kesigapan dosen dalam menanggapi keluhan 

mahasiswa dan mampu mencarikan solusi terbaik 

jika terjadi permasalahan dalam proses 

perkuliahan. 

0,576 0,386 0,361 Valid 

11. Kesediaan unsur pimpinan (dekanat dan prodi) 

dalam membantu permasalahan mahasiswa. 
0,710 0,638 0,361 Valid 

12. Kesigapan PA (Penasehat Akademik) dalam dalam 

melayani mahasiswa.  
0,811 0,559 0,361 Valid 

13. Kesediaan unsur pimpinan, unsur pelaksana 

akademik (staf pengajar), dan unsur pelaksana 

administrasi dalam menerima saran dan kritik 

dari mahasiswa.  

0,750 0,736 0,361 Valid 

14. Pegawai/ staf bersedia meluangkan waktu untuk 

membantu kesulitan yang dihadapi mahasiswa. 
0,858 0,728 0,361 Valid 

15. Dosen mampu bersosialisasi dan menyesuaikan 

diri dengan mahasiswa diluar jam perkuliahan. 
0,714 0,611 0,361 Valid 

16. Dosen menyediakan waktu untuk berkonsultasi 

dengan mahasiswa diluar jam perkuliahan. 
0,885 0,725 0,361 Valid 

17. Keramahan dan kesopanan pegawai/ staf dalam 

memberikan pelayanan. 
0,719 0,526 0,361 Valid 

18. Keterampilan dan kemampuan pegawai/ staf 

secara teknis dalam melaksanakan tugasnya. 
0,773 0,676 0,361 Valid 

19. Kemudahan mendapatkan informasi mengenai 

pelayanan administrasi kemahasiswaan. 
0,780 0,669 0,361 Valid 

20. Pelayanan pegawai/ staf dilakukan sesuai 

dengan jam kerja (disiplin). 
0,843 0,396 0,361 Valid 

21. Kehadiran dosen dalam setiap perkuliahan dan 

kedisiplinannya. 
0,816 0,742 0,361 Valid 

22. Komitmen jadwal kuliah (jam masuk-keluar) 

dilaksanakan dengan baik dan normal 

(perkuliahan tidak dilakukan pada malam hari). 

0,428 0,477 0,361 Valid 

23. Dosen berlaku adil terhadap semua mahasiswa. 0,768 0,534 0,361 Valid 

24. Dosen selalu menepati janji sesuai dengan 

komitmen yang dijanjikan, baik ketika didalam 

kelas maupun diluar kelas.  

0,770 0,656 0,361 Valid 

25. Dosen selalu memberikan perhatian terhadap 

penampilan dan perilaku mahasiswa selama 

perkuliahan berlangsung. 

0,750 0,446 0,361 Valid 

26. Kesabaran dosen dalam menghadapi mahasiswa 

saat proses perkuliahan. 
0,612 0,505 0,361 Valid 

27. Dosen selalu memberikan motivasi kepada 

mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. 
0,680 0,462 0,361 Valid 

28. Dosen selalu mendorong agar mahasiswa selesai 

menempuh pendidikan tepat waktu (+ 4 tahun). 
0,676 0,365 0,361 Valid 

29. Dosen menjadi teladan dan panutan bagi para 

mahasiswanya. 
0,826 0,391 0,361 Valid 

30. Dosen membantu terciptanya aktivitas 

kemahasiswaan, meliputi penalaran, minat, dan 
0,813 0,597 0,361 Valid 
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bakat. 

31. Pegawai dan dosen memahami keinginan dan 

kebutuhan mahasiswa. 
0,786 0,581 0,361 Valid 

32. Kesabaran staf/ pegawai dalam melayani 

mahasiswa. 
0,685 0,423 0,361 Valid 

33. Lokasi kampus. 0,471 0,678 0,361 Valid 

34. Ketersediaan areal parkir. 0,764 0,501 0,361 Valid 

35. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan 

lingkungan dalam fakultas (ruang kuliah, ruang 

dosen, lab.komputer, perpustakaan, dan 

toilet). 

0,708 0,849 0,361 Valid 

36. Kelengkapan fasilitas penunjang perkuliahan 

(ruang kuliah, lab.komputer, dan 

perpustakaan). 

0,471 0,783 0,361 Valid 

37. Fasilitas perpustakaan lengkap dan tertata 

rapi (buku-buku referensi), serta tersedia 

akses internet yang cepat guna menunjang 

perkuliahan. 

0,642 0,617 0,361 Valid 

38. Ketersediaan fasilitas olahraga. 0,650 0,477 0,361 Valid 

39. Ketersediaan ruang-ruang ORMAWA (Organisasi 

Mahasiswa). 
0,830 0,699 0,361 Valid 

40. Ketersediaan dosen pengajar dan staf 

administrasi. 
0,747 0,726 0,361 Valid 

41. Penampilan dosen dan pegawai rapi dan 

meyakinkan. 
0,724 0,556 0,361 Valid 

42. Secara keseluruhan, kepuasan Saudara terhadap 

kualitas pelayanan di Fakultas Ekonomi UMRAH. 
1,000 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Setelah dilakukan pengujian validitas, ternyata seluruh item 

masing-masing variabel kualitas pelayanan dinyatakan valid 

karena rhitung > rtabel dan Sig < 0,05. 
 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

 Cronbach’s Alpha Reliabilitas 

Harapan Mahasiswa 0,962 Sangat Reliabel 

Kenyataan Diterima 0,889 Reliabel 

Kepuasan Mahasiswa 1,000 Hubungan yang Sempurna 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Dengan melihat nilai koefisien Croanbach’s Alpha yang > 0,60, 

maka dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian ini reliabel. 

 

4.4. Uji Asumsi Klasik 
Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Independen Tolerance VIF Kesimpulan 

Keandalan 

(Reliability) (X1) 
0,690 1,449 Non Multikolinearitas 

Daya Tanggap 

(Responsiveness) (X2) 
0,609 1,642 Non Multikolinearitas 

Kepastian (Assurance) 

(X3) 
0,684 1,462 Non Multikolinearitas 

Ketulusan 

(Empathy) (X4) 
0,675 1,482 Non Multikolinearitas 

Bukti Fisik 

(Tangibles) (X5) 
0,614 1,630 Non Multikolinearitas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, dapat dilihat 

bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai tolerance 

> 0,10 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dari 

multikolinearitas.  
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Independen Signifikansi Kesimpulan 

Keandalan (Reliability) (X1) 0,912 Homoskedastisitas 

Daya Tanggap (Responsiveness) (X2) 0,498 Homoskedastisitas 

Kepastian (Assurance) (X3) 0,843 Homoskedastisitas 

Ketulusan (Empathy) (X4) 0,627 Homoskedastisitas 

Bukti Fisik (Tangibles) (X5) 0,918 Homoskedastisitas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada model regresi 

yang digunakan tidak terjadi problem heteroskedastisitas. 

Artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual 

sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual 

(kesalahan) semakin besar. Hal ini dikarenakan signifikansi 

hasil korelasi dari masing-masing variabel lebih besar daripada 

0,05 (5%). 
Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 151 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .68753190 

Most Extreme Differences Absolute .109 

Positive .055 

Negative -.109 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.342 

Asymp. Sig. (2-tailed) .055 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,055 > 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi, artinya 

data terdistribusi secara normal. 

 

4.5. Analisis Regresi Linear Berganda 
Tabel 4.17 

Hasil Rekapitulasi Output Regresi Linear Berganda 

Variabel 

B 

(Koefisien 

Regresi 

Beta thitung ttabel Sig. t Alpha Hipotesis 

Konstanta 1,624 - 3,563 - 0,000 - - 

X1 -1,138 -0,201 -2,213 1,9765 0,028 0,05 Diterima 

X2 -1,354 -0,201 -2,081 1,9765 0,039 0,05 Diterima 

X3 2,168 0,324 3,547 1,9765 0,001 0,05 Diterima 

X4 0,244 0,036 0,394 1,9765 0,694 0,05 Ditolak 

X5 1,680 0,342 3,547 1,9765 0,001 0,05 Diterima 

N = 151 

R = 0,416 

R Square = 0,173 

Adjusted R Square = 0,145 

Fhitung = 6,071 

Ftabel = 2,2766 

Sig. F = 0,000 

Alpha = 0,05 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

 

Berdasarkan tabel tersebut, maka dihasilkan persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut: 
 

Y = 1,624 – 1,138X1 – 1,354X2 + 2,168X3 + 0,244X4 + 1,680X5 + e 
 

Hasil analisis tersebut akan diinterpretasikan sbb: 

1. a = 1,624 
Nilai konstanta pada persamaan tersebut sebesar 1,624 dapat 

diartikan bahwa variabel independen selain dalam penelitian 
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ini dapat menaikkan kepuasan mahasiswa sebesar 162,4%. Hal ini 

menandakan adanya pengaruh variabel lain selain reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles.  

2. b1 = -1,138 
Disimpulkan bahwa variabel keandalan (reliability) memiliki 

arah negatif terhadap tingkat kepuasan mahasiswa sebesar -

113,8%, yang artinya jika keandalan (reliability) ditingkatkan 

1% atau diturunkan 1%, maka belum tentu akan berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa. Dengan asumsi variabel bebas 

lainnya tetap (X2,X3,X4 dan X5 = 0) Cateris Paribus. 

3. b2 = -1,354 
Disimpulkan bahwa variabel daya tanggap (responsiveness) 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebesar -135,4% (memiliki arah 

negatif), yang artinya jika daya tanggap (responsiveness) 

ditingkatkan 1% atau diturunkan 1% saja, maka belum tentu akan 

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap atau Cateris Paribus. 

4. b3 = 2,168 
Disimpulkan bahwa variabel kepastian (assurance) memiliki arah 

positif terhadap tingkat kepuasan mahasiswa sebesar 216,8%, 

yang artinya jika kepastian (assurance) ditingkatkan 1% saja, 

maka tingkat kepuasan mahasiswa akan meningkat sebesar 216,8%. 

Sebaliknya, jika kepastian (assurance) diturunkan 1%, maka 

tingkat kepuasan mahasiswa akan menurun sebesar 216,8%. Dengan 

asumsi variabel bebas lainnya tetap atau Cateris Paribus. 

5. b4 = 0,244 
Disimpulkan bahwa variabel ketulusan (empathy) memiliki arah 

positif terhadap tingkat kepuasan mahasiswa sebesar 24,4%, 

yang artinya jika ketulusan (empathy) ditingkatkan 1% saja, 

maka tingkat kepuasan mahasiswa akan meningkat sebesar 24,4%. 

Sebaliknya, jika ketulusan (empathy) diturunkan 1%, maka 

tingkat kepuasan mahasiswa akan menurun sebesar 24,4%. Dengan 

asumsi variabel bebas lainnya tetap atau Cateris Paribus. 

6. b5 = 1,680 
Disimpulkan bahwa variabel bukti fisik (tangibles) memiliki 

arah positif terhadap tingkat kepuasan mahasiswa sebesar 168%, 

yang artinya jika bukti fisik (tangibles) ditingkatkan 1% 

saja, maka tingkat kepuasan mahasiswa akan meningkat sebesar 

168%. Sebaliknya, jika bukti fisik (tangibles) diturunkan 1%, 

maka tingkat kepuasan mahasiswa akan menurun sebesar 168%. 

Dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap / Cateris Paribus. 

 

4.6. Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Simultan (F test)   

 Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil 

perhitungan diatas didapatkan nilai Fhitung sebesar 6,071 (Sig F 

= 0,000). Sedangkan besarnya Ftabel dengan df 1=5 dan df 2=145, 

maka didapat Ftabel sebesar 2,2766 dengan probabilita 5%. Jadi 

Fhitung > Ftabel (6,071 > 2,2766) dan Sig F < 5% (0,000 < 0,05), 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa kualitas 

pelayanan (X) yang terdiri dari variabel keandalan 

(reliability) (X1), daya tanggap (responsiveness) (X2), 

kepastian (assurance) (X3), ketulusan (empathy) (X4), dan 
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bukti fisik (tangibles) (X5) secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa 

akuntansi FE UMRAH (Y).  

2. Uji Parameter Individual (t-test) 

 Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Hasil perhitungannya dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Uji t terhadap variabel keandalan (reliability) (X1) 

diperoleh thitung sebesar 2,213 dengan Sig t sebesar 0,028. 

Karena thitung > ttabel (2,213 > 1,9765) dan Sig t < 5% (0,028 < 

0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya secara 

parsial variabel keandalan (reliability) berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE 

UMRAH. 

b. Uji t terhadap daya tanggap (responsiveness) (X2) diperoleh 
thitung sebesar 2,081 dengan Sig t sebesar 0,039. Karena thitung 

> ttabel (2,081 > 1,9765) dan Sig t < 5% (0,039 < 0,05), maka 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial variabel 

daya tanggap (responsiveness) berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH. 

c. Uji t terhadap variabel kepastian (assurance) (X3) diperoleh 
thitung sebesar 3,547 dengan Sig t sebesar 0,001. Karena thitung 

> ttabel (3,547 > 1,9765) dan Sig t < 5% (0,001 < 0,05),maka 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial variabel 

kepastian (assurance) berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH. 

d. Uji t terhadap variabel ketulusan (empathy) (X4) diperoleh 
thitung sebesar 0,394 dengan Sig t sebesar 0,694. Karena thitung 

< ttabel (0,394 < 1,9765) dan Sig t > 5% (0,694 > 0,05), maka 

H0 diterima dan Ha ditolak, artinya secara parsial variabel 

ketulusan (empathy) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH. 

e. Uji t terhadap variabel bukti fisik (tangibles) (X5) 

diperoleh thitung sebesar 3,547 dengan Sig t sebesar 0,001. 

Karena thitung > ttabel (3,547 > 1,9765) dan Sig t < 5% (0,001 < 

0,05),maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial 

variabel bukti fisik (tangibles) berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH. 

 

4.7. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 Dari nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) 

menunjukkan nilai sebesar 0,145 atau 14,5%. artinya besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 

14,5%. Sedangkan sisanya yaitu 85,5% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar 5 variabel independen tersebut. 

 

5. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

1. Keandalan (reliability) (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH (Y). 

2. Daya tanggap (responsiveness) (X2) berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH (Y). 

3. Kepastian (assurance) (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH (Y). 
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4. Ketulusan (empathy) (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH (Y). 

5. Bukti fisik (tangibles) (X4) berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE UMRAH (Y). 

6. Kualitas pelayanan (X) yang terdiri dari keandalan 

(reliability) (X1), daya tanggap (responsiveness) (X2), 

kepastian (assurance) (X3), ketulusan (empathy) (X4), dan 

bukti fisik (tangibles) (X5) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi FE 

UMRAH (Y). 

 

5.2. Saran 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam sektor akademis 

maupun non-akademis yang berdasarkan tingkat kepuasan 

mahasiswa, seperti saran-saran dari responden yang juga 

berhasil dihimpun oleh penulis, sebagai berikut: 

a. Bagi Unsur Pelaksana Administrasi (Staf/ Pegawai): 

- Hendaknya lebih sigap dan tanggap dalam melayani permintaan 
mahasiswa, jangan terlalu santai dan menunda-nunda. 

- Hendaknya bersikap ramah dalam melayani mahasiswa tanpa 

pandang bulu, tanpa memandang rupa atau status sosial 

mahasiswa. 

- Hendaknya lebih sopan dalam menangani keluhan mahasiswa, 

jangan bersikap kasar dan angkuh, mohon toleransinya. 

- Hendaknya lebih sabar dalam menghadapi mahasiswa, siap 

mendengarkan keluhan mahasiswa, tidak mudah emosi ketika 

para mahasiswa meminta bantuan atau perhatian lebih dari 

pihak staf adm atas kesulitan yang dialami mereka. 

- Profesionalisme dan kedisiplinan harus ditingkatkan. 

Pelayanan hendaknya dilakukan sesuai dengan jam kerja (on 

time).  

- Penjelasan mengenai pelayanan administrasi kemahasiswaan 

juga perlu dibuat dengan jelas dan perlu menempatkan 

beberapa orang staf yang akan bekerja bergilir sehingga 

selalu tanggap dan cekatan terhadap kebutuhan mahasiswa. 

- Penambahan staf harus dilakukan. 
b. Bagi Unsur Pelaksana Akademis (Dosen Pengajar): 

- Hendaknya lebih komitmen dalam menentukan jadwal 

perkuliahan, sehingga tidak ada lagi perpindahan jadwal 

kuliah di kemudian hari. 

- Persentase kehadiran dan kedisiplinan dosen harus lebih 

ditingkatkan agar waktu belajar mahasiswa menjadi lebih 

efektif, dan mohon pemberitahuan secepatnya jika dosen 

berhalangan hadir, mengingat lokasi kampus yang sangat 

jauh dari kota. 

- Hendaknya lebih adil dalam memberikan nilai kepada 

mahasiswa. 

- Ketersediaan dosen berkualitas harus diperbanyak. 

- Hendaknya dosen menyediakan atau meluangkan sejenak 

waktunya untuk berkonsultasi dengan mahasiswa di luar jam 

perkuliahan, dalam rangka memberikan solusi-solusi terbaik 

terhadap permasalahan mahasiswa. 
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- Dosen diharapkan punya spesialisasi dalam ilmu akuntansi 

dan selalu meng-update pengetahuannya tersebut melalui 

materi-materi perkuliahan.  

- Hendaknya dosen lebih menerapkan metode pengajaran yang 

kreatif dan inovatif sesuai dengan karakter mata kuliah 

yang bersangkutan, demi terciptanya suasana belajar yang 

lebih “hidup” dan tidak monotone, sehingga mahasiswa 

semakin termotivasi untuk terus belajar. 

c. Dari Aspek Fasilitas: 

- Semua elemen kampus hendaknya lebih peka terhadap 

kebersihan, kerapian, dan kenyamanan fasilitas penunjang 

kelancaran proses perkuliahan, seperti ruang kuliah, 

perpustakaan dan lab.komputer, kebersihan toilet maupun 

kenyamanan tempat parkir kendaraan untuk mahasiswa. 

Ketersediaan air di toilet dan di tempat wudhu juga harus 

lebih diperhatikan, disamping pintu toilet juga mohon 

diperbaiki. 

- Kelengkapan fasilitas perpustakaan sebaiknya lebih 

diperhatikan, terutama ketersediaan buku-buku referensi 

terbaru sebagai penunjang perkuliahan, dan perbaikan 

jaringan wifi mohon segera dirampungkan agar dapat segera 

diakses oleh mahasiswa. Jadwal pelayanan perpustakaan 

(buka-tutup) juga harus on time (tepat waktu). 

- Pengurusan LIRS dan LIHS online hendaknya segera diadakan 
demi efisiensi dan efektivitas proses administrasi. 

- Kondisi fasilitas peralatan yang rusak (AC, kipas angin, 
projector, dan komputer di lab) mohon segera diperbaiki. 

- Selain penyediaan sarana penunjang akademis, hendaknya FE 
UMRAH juga concern  pada perkembangan non-akademis 

mahasiswa, seperti salah satunya di bidang olahraga, 

bahkan sebaiknya perlu dibentuk sebuah unit kegiatan 

fakultas di bidang olahraga dan fasilitasnya yang 

dibutuhkan, demi terciptanya aktivitas kemahasiswaan yang 

meliputi minat dan bakat. 

- Taman FE UMRAH hendaknya lebih diperindah lagi. 

- Areal parkir mohon diperluas dan adanya perlindungan (atap) 
untuk tempat parkiran. 

- Mesin fotocopy mohon diperbanyak dan harga fotocopy per 

lembar juga sebaiknya disesuaikan dengan standar harga 

diluar kampus. 

- Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki kampus 

hendaknya lebih ditingkatkan lagi. Penambahan ruang-ruang 

ORMAWA (Organisasi Mahasiswa) sepertinya juga harus 

dilakukan. 

2. Saran Untuk Penelitian Berikutnya 
a. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengkaji 

konstruk lain yang lebih dapat mempengaruhi kepuasan 

mahasiswa terutama pada industri jasa pendidikan. 

b. Mengembangkan penelitian di tingkat universitas yang jauh 

lebih global karena penelitian yang dilakukan sekarang ini 

hanya sebatas pada tingkat fakultas saja, mengingat masih 

banyak pelayanan-pelayanan di tingkat universitas yang tidak 

terdapat di tingkat fakultas. 
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