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I. PENDAHULUAN 

Berlakunya UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Perubahan 

tersebut meliputi berbagai aspek yang diantaranya adalah perubahan pada paradigma 

pendidikan, substansi pendidikan, proses pembelajaran, evaluasi pendidikan sampai 

pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Perubahan tersebut berlaku pada semua 

jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.  

Salah satu tonggak penting dalam UU. Sisdiknas baru yang tidak dikenal di 

dalam UU. Sisdiknas lama, adalah penetapan otonomi perguruan tinggi yang diatur 

dalam pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi 

untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan 

tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian pula Pasal 

50 ayat (6) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki 

otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Sedangkan penjelasan Pasal 50 

ayat (6) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah 

kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Hal tersebut 

terkahir tidak ditemukan dalam UU. Sisdiknas lama.  

Diberlakukannya sistem pengawasan penyelenggaraan pendidikan yang baru 

pengawasan bukan saja hanya untuk kepentingan Pemerintah melainkan juga untuk 

melindungi kepentingan masyarakat (stakeholders), yang mengikuti dan 

memanfaatkan hasil pendidikan tinggi. Dalam era otonomi perguruan tinggi 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 UU. Sisdiknas, masyarakat diberi hak untuk 

mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Struktur pengawasan ini disebut 

pengawasan horizontal.  
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Penjaminan mutu diperguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri 

diperguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, 

dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi tanpa campur tangan dari 

Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Mendiknas.  

Mengenai posisi dan arti penting penjaminan mutu pendidikan tinggi di 

suatu perguruan tinggi, dikemukakan bahwa dimasa mendatang “mutu" suatu 

perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan 

tergantung pada penilaian stakeholders (mahasiswa, orang tua, duniakerja, 

pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) 

tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. 

Supaya eksistensinya terjamin, Fakultas Ekonomi UNJ, harus menjalankan 

penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Perlu dikemukakan 

bahwa, penilaian stakeholders senantiasa berkembang, maka kegiatan penjaminan 

mutu juga harus selalu disesuaikan pada perkembangan stakeholder khususnya 

mahasiswa FE UNJ secara berkelanjutan (continuousimprovement). Salah satu cara 

yang dapat dicapai adalah dengan melakukan riset terhadap mahasiswa mengenai 

tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh fakultas 

ekonomi UNJ.  

Dari keterangan diatas peneliti ingin menganalisis kepuasan mahasiswa 

(consumer satisfaction) fakultas ekonomi UNJ berbasis Tujuh Standar Akreditasi 

BAN PT 2010.  

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

a. Konsep Customer 

Konsep customer pada jasa pendidikan tinggi sama halnya dengan pada bisnis lain 

(Sax, 2004; Svenson and Wood, 2007). Customer adalah nama yang diberikan oleh 

produsen bagi seseorang atau suatu entitas yang mengkonsumsi produknya 

(Santesmases, 2004). 

Konsep customer pada pendidikan tinggi dapat diartikan sebagai seseorang dan/ atau 

organisasi yang melakukan pembayaran secara langsung pada universitas sebagai 
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bentuk pertukaran dalam penyediaan jasa pendidikan, baik pendidikan dalam bentuk 

kelas maupun riset (Cliff, 1994).  

b. Pengertian Kepuasan 

Menurut Tse and Wilton (1988: p.207) kepuasan atau ketidak puasan pelanggan 

adalah respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja aktual layanan setelah memakainya. Bila pelanggan merasa 

puas maka akan memberikan dorongan yang besar untuk melakukan pembelian 

ulang begitu pula sebaliknya. 

 

Shemwell; Yavas and Bilgin (1998: p.161)  Berdasarkan pendapatnya justifikasi 

dimensi dari consumer satisfaction dapat diturunkan dari dimensi service quality. 

Lima dimensi penilaian kepuasan antara lain :  

1. Kepuasan kehandalan (reliability) yaitu kesesuaian antara harapan dan 

penerimaan atas kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan 

tepat dan terpercaya.   

2. Kepuasan responsif (responsiveness) yaitu kesesuaian antara harapan dan 

penerimaan atas kemampuan membantu pelanggan dan memberikan layanan jasa 

dengan cepat.  

3. Kepuasan keyakinan (assurance) yaitu kesesuaian antara harapan dan penerimaan 

atas pengetahuan dan kemampuan untuk menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan.  

4. Kepuasan empati (emphaty) yaitu kesesuaian antara harapan dan penerimaan atas 

syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan.  

5. Kepuasan berujud (tangible) yaitu kesesuaian antara harapan dan penerimaan atas 

penampilan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi.  
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c. Hubungan antara expected service dengan perceived service dapat dilihat pada  

Gambar  berikut:  

    Hubungan Expected Service antara Perceived Service di Perguruan Tinggi 

Sumber: Parasuraman, et al. (1988), diolah sesuai dengan tujuan penelitian. 

Berdasarkan gambar diatas, dilihat bahwa dalam menganalisis kualitas pelayanan, 

terdapat 5 titik yang berpotensi untuk memunculkan adanya kesenjangan (gap) : 

Gap 1: kesenjangan antara harapan mahasiswa dengan persepsi fakultas. Fakultas 

tidak selalu memahami secara benar apa yang menjadi keinginan mahasiswa.  

Gap 2: kesenjangan antara persepsi fakultas dengan disain dan standar pelayanan 

yang berorientasi pada mahasiswa. Fakultas mungkin benar dalam memahami 

keinginan mahasiswa, tetapi tidak menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik.  

Gap 3: kesenjangan antara disain dan standar pelayanan yang berorientasi pada 

mahasiswa dan penyampaian pelayanan. Dalam gap ini mungkin terjadi ketika para 

personel pendudung seperti tenaga Dosen,  Tata Usaha tidak bekerja dengan baik. 
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Gap 4: penyampaian pelayanan dan komunikasi eksternal, harapan mahasiswa 

dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh promosi yang dibuat oleh fakultas. 

Gap 5: kesenjangan antara pelayanan yang dialami dan dan pelayanan yang 

diharapkan. Terjadi bila mahasiswa mengukur kinerja fakultas dengan cara berbeda 

dan memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas jasa.  

d.  Standar  BAN  PT 

     Ada tujuh standar yang dipergunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi adalah sebagai berikut : 

Standar 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian.  

Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu 

Standar 3 : Mahasiswa dan Lulusan 

 Standar 4 : Sumber Daya Manusia  

Standar 5 : Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik  

Standar 6 : Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 

Standar 7 : Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 

 

III.  METODELOGI  PENELITIAN 

       Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana kualitas 

pelayanan yang telah diberikan Fakultas Ekonomi berdasarkan persepsi mahasiswa 

sebagai salah satu stakeholders utama yang ikut terlibat langsung dalam proses 

menyelenggaraaan pendidikan.  

       Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur keberlanjutan dari perspektif 

Mahasiswa apakah usaha continuous  improvement yang sudah dilakukan 

menghasilkan peningkatan persepsi pelanggan. 

       Sebagai data tolok ukur internal yaitu penilaian mahasiswa, bagaimana tingkat 

kepuasan pelayanan  jasa pendidikan di fakultas, tempat mahasiswa belajar. Dengan 

membandingkan antara expected service ketika pertama kali memutuskan 

melanjutkan studi di fakultas ekonomi dengan perceived servicese lama mahasiswa 

berada dalam proses penyelenggaraan pendidikan.  
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a. JenisPenelitian 

Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data Sekunder 

diperoleh dari tinjauan kepustakaan melalui literatur, jurnal, situs internet, maupun 

diskusi dan sharing dengan beberapa expert yang dapat memberikan informasi yang 

sesuai dengan masalah penelitian.Data Primer, diperoleh langsung melalui 

penyebaran kuisioner terhadap responden (mahasiswa), pada studi kasus penelitian 

yakni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dengan menggunakan metode 

single cross sectional, dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan cara  

membagikan kuesioner pada mahasiswa untuk mengisi kuesioner. 

b. Variabel Penelitian 

Menurut pengujian yang dilakukan Parasuraman et al., 1998 dikemukakan bahwa 

dari beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 

ternyata terdapat 5 (lima) variabel yang dalam pengujian tersebut dinyatakan valid. 

Lima variabel penentu kualitas pelayanan tersebut adalah: (1) Variabel  keandalan 

(Reliabilty), (2) Ketanggapan (Responssiveness), (3) Jaminan (Assurance), (4) 

Empati (Emphaty), (5) Fasilitas Fisik (Tangibles) 

c. MetodeAnalisis Data 

     Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak exel. Dengan 

analisis tersebut akan diperoleh profil responden, serta kesenjangan antara harapan 

dengan kinerja/kepentingan, dan tingkat kepuasan secara keseluruhan. Selanjutnya 

dilakukan Important-Performance Analysis yang terdiri dari analisis kuadran dan 

analisis kesenjangan (gap). Dengan analisis kuadran dapat diketahui respon 

mahasiswa terhadap faktor penentu kualitas berdasarkan tingkat kepentingan dan 

kepuasan. Sedangkan analisis kesenjangan digunakan untuk melihat kesenjangan 

antara kinerja suatu atribut dengan harapan mahasiswa terhadap atribut tersebut. 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Gambaran Umum FE UNJ dan Sampel Responden 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta terdiri dari tiga jurusan, yaitu: 

Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Jurusan Akuntansi dan Jurusan Manajemen. 
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Jurusan Ekonomi dan Administrasi terdiri dari 3 program Studi, yaitu: Program Studi 

Pendidikan Ekonomi (dengan konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran,  

Pendidikan Ekonomi Koperasi,serta Pendidikan Akuntansi), Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga, dan Program Studi D3 Sekretari. Jurusan Akuntansi terdiri 2  

program studi, yaitu:, Program Studi S1 Akuntansi, dan Program Studi D3 

Akuntansi. Jurusan Manajemen terdiri 2 Program Studi, yaitu: Program Studi S1 

Manajemen dan Program Studi D3 Pemasaran. 

Fakultas Ekonomi melalui Gugus Penjaminan Mutu mengevaluasi semua aspek 

pelaksanaan proses belajar mengajar di semua program studi. Tugas Gugus 

Penjaminan Mutu meliputi : monitoring awal perkuliahan, monitoring akhir 

perkuliahan melalui evaluasi kinerja dosen. Hasil evalusi tersebut digunakan untuk 

meningkatkan kinerja dosen dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran. 

Agar eksistensi penjaminan mutu terjamin, maka FE UNJ dalam hal ini, mau 

tidak mau harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang 

diselenggarakannya. Perlu dikemukakan bahwa karena penilaian stakeholders 

senantiasa berkembang, maka kegiatan penjaminan mutu juga harus selalu 

disesuaikan pada perkembangan stakeholder khususnya mahasiswa FEUNJ secara 

berkelanjutan (continuousimprovement) terutamamengenai tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap palayanan yang diberikan oleh fakultas ekonomi UNJ.Dengan 

demikian, penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 

berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. 

Sampel adalah mahasiswa FE UNJ  dengan 7 prodi.  Adapun sampel yang 

dipilih adalah mahasiswa semester 7 (tujuh). Pengambilan sampel secara sensus yaitu 

seluruh mahasiswa yang sedang kuliah dimasing-masing prodi dengan asumsi bahwa 

saat penyebaran daftar pertanyaan seluruhnya mahasiswa mengikuti kuliah (hadir).  

Pengumpulan data dilakukan menjelang  ujian Semester Ganjil tahun 2013. Dari 

tujuh prodi terkumpul 324 responden laki-laki dan perempuan. Prodi reguler dan non 

reguler digabung, dan ada juga yang pemisahan data  prodi diuraikan menjadi 

konsentrasi. Dari tabel berikut akan disajikan 9 prodi dan konsentrasi. Adapun data 

yang terkumpul pada saat penyebaran kuisioner adalah sebagai berikut : 
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Responden pada 7 (tujuh Prodi) di Fakultas Emonomi 

Prodi 
Jenis Kelamin Jumlah 

Mahasiswa Laki Perempuan 

D3-AK 5 22 27 

D3-Manajemen Pemasaran 3 6 9 

D3-Sekretari 0 20 20 

Pendidikan Ekonomi Koperasi 14 34 48 

Pendd Administrasi Perkantoran 14 35 49 

Pendidikan Akuntansi 4 42 46 

Pendidikan Tata Niaga 7 24 31 

S1-Akuntansi 14 28 42 

S1-Manajemen 25 27 52 

Jumlah 86 238 324 

Sumber : Data Primer yang diolah th 2013 

Menurut pengujian yang dilakukan Parasuraman et al., 1998 dikemukakan 

bahwa dari beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 

ternyata terdapat 5 (lima) variabel yang dalam pengujian tersebut dinyatakan valid.  

 Lima variabel penentu kualitas pelayanan tersebut adalah: (1) Variabel  

keandalan (Reliabilty), (2) Ketanggapan (Responssiveness), (3) Jaminan (Assurance), 

(4) Empati (Emphaty), (5) Fasilitas Fisik (Tangibles). 

 Lima variabel tersebut dipakai sebagai variabel operasional dalam penelitian 

ini. Sedangkan butir-butir pertanyaan yang digunakan untuk membentuk kuesioner 

berdasarkan kepada Tujuh Standar Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT Tahun 

2010 yang terdapat dalam Pedoman Evaluasi Diri. Adapun butir-butir  paparan 

definisi operasional dari tiap variabel yang berdasarkan Tujuh Standar Akreditasi 

tersebut dapat dilihat pada bab 3. 
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1. Keandalan (Reliability) berkaitan dengan Kemampuan untuk memberikan 

layanan yang akurat sesuai dengan yang dijanjikan (standar1, 3, 4, dan 7).  

2. Ketanggapan (Responssiveness) berkaitan dengan kesediaan membantu dan 

merespon permintaan mahasiswa dengan tepat sesuai yang dibutuhkan oleh 

mahasiswa (standar 1, 3,  4, 5). 

3. Jaminan (Assurance) dapat dimaknai dengan keahlian pendukung (Dosen dan 

Staf Tata Usaha) yang dapat menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan 

mahasiswa (standar 1, 3, 4, 5) . 

4. Empati (Emphaty) yang juga bermakna perhatian khususnya memberikan 

perhatian secara personal pada  permasalahan mahasiswa ( standar 1, 2, 3, 6).  

5. Fasilitas Fisik (Tangibles) adalah Fasilitas fisik, perlengkapan, dan material 

yang disediakan untuk mendukung proses belajar dan mengajar mahasiswa 

(standar 2, 3, 5, 6). 

 

b. Interpretasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan teori Parasuman, dan butir-butir dalam daftar pertanyaan, setelah 

ditabulasikan,  dihitung dan di edit  maka dapat dijabarkan pengukuran tingkat  

Kepentingan/harapan dan Kenyataan/kepuasan yang diperoleh Mahasiswa Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta sbb : 

RELIABILITY 

Keandalan Fakultas Ekonomi Dalam Pemberian Fasilitas 

(Akriditasi BAN PT : standar 1, 3, 4, dan 7) 

Prodi 
Keandalan (Reability) 

Rata -rata 

Harapan 

Rata-rata 

Kepuasan 

Administrasi Perkantoran Reguler 4,1 3,1 

Pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler 4,5 2,9 

Pendidikan Ekonomi Koperasi Non Reguler 4,5 3,5 

Pendidikan Akutansi Reguler 4,6 3,2 

Pendidikan Akutansi Non Reguler 4,5 2,9 

Pendidikan Administrasi Perkantoran Non Reguler 4,6 3,8 
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Pendidikan Tata Niaga 4,4 3,4 

S1-Akuntansi 4,2 3,1 

S1-Manajemen 4,3 3,2 

Jumlah 39,7 29,0 

rata-rata Fakultas Ekonomi 4,4 3,2 

Sumber : data primer yang diolah th 2013 

 

RESPONSSIVENESS 

Ketanggapan Fakultas Ekonomi dalamPemberian Fasilitas(Akriditasi BAN 

PT : standar1, 3,  4, dan 5) 

Prodi 

Ketanggapan 

(Responssiveness) 

rata-rata 

Harapan 

Rata-rata 

Kepuasan 

Administrasi Perkantoran Reguler 3,6 2,5 

Pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler 4,0 2,2 

Pendidikan Ekonomi Koperasi Non Reguler 4,0 2,6 

Pendidikan Akutansi Reguler 4,1 2,6 

Pendidikan Akutansi Non Reguler 3,9 2,3 

Pendidikan Administrasi Perkantoran Non Reguler 4,0 3,3 

Pendidikan Tata Niaga 3,7 2,8 

S1-Akuntansi 3,8 2,5 

S1-Manajemen 3,8 2,5 

Jumlah 34,9 23,3 

rata-rata Fakultas Ekonomi 3,9 2,6 

Sumber : Data Primer yang Diolah th 2013 
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ASSURANCE 

Jaminan/Keyakinan  Fakultas  Ekonomi  Dalam  Pemberian  Fasilitas/Benefit 

(Akriditasi BAN PT : standar1, 3,  4, dan 5) 

Prodi 
Jaminan (Assurance) 

Rata-rata 

Harapan 

Rata -rata 

Kepuasan 

Administrasi Perkantoran Reguler 4,2 2,9 

Pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler 4,7 3,0 

Pendidikan Ekonomi Koperasi Non Reguler 4,5 3,4 

Pendidikan Akutansi Reguler 4,8 3,2 

Pendidikan Akutansi Non Reguler 4,6 2,8 

Pendidikan Administrasi Perkantoran Non Reguler 4,6 4,0 

Pendidikan Tata Niaga 4,3 3,4 

S1-Akuntansi 4,5 3,0 

S1-Manajemen 4,3 3,2 

Jumlah 40,5 29,1 

Rata-rata Fakultas Ekonomi 4,5 3,2 

Sumber : Data Primer yang Diolah th 2014 

EMPHATY 

(Sikap/empati Fakultas Ekonomi dalam Pemberian Fasilitas) 

(Akriditasi BAN PT : standar1,  2,  3,  6) 

Prodi 
Empati ( Emphaty ) 

Rata-rata 

Harapan 

Rata-rata 

Kepuasan 

Administrasi Perkantoran Reguler 4,2 2,9 

Pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler 4,6 2,8 

Pendidikan Ekonomi Koperasi Non Reguler 4,6 3,3 

Pendidikan Akutansi Reguler 4,6 3,0 

Pendidikan Akutansi Non Reguler 4,6 2,8 

Pendidikan Administrasi Perkantoran Non Reguler 4,6 4,0 
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Pendidikan Tata Niaga 4,3 3,3 

S1-Akuntansi 4,5 3,1 

S1-Manajemen 4,3 3,0 

Jumlah 40,3 28,3 

Rata-rata Fekultas Ekonomi 4,5 3,1 

Sumber : Data Primer yang Diolah th 2013 

TANGIBLE 

Fasilitas Fisik, Perlengkapan dan Material yang Disediakan Fakultas untuk 

Mendukung Proses Belajar Mahasiswa Akriditasi BAN PT : standar2, 3,  5, 6 

Prodi 

Fasilitas Fisik  

(Tangibles) 

rata-rata 

harapan 

rata-rata 

kepuasan 

Administrasi Perkantoran Reguler 4,5 2,7 

Pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler 4,8 2,8 

Pendidikan Ekonomi Koperasi Non Reguler 4,7 3,3 

Pendidikan Akutansi Reguler 4,8 2,8 

Pendidikan Akutansi Non Reguler 4,7 2,7 

Pendidikan Administrasi Perkantoran Non Reguler 4,6 3,8 

Pendidikan Tata Niaga 4,5 3,3 

S1-Akuntansi 4,5 3,0 

S1-Manajemen 4,6 2,6 

                          Jumlah  41,9 27,1 

rata-rata Fakultas Ekonomi 4,7 3,0 

Sumber : data Primer yang Diolah th 2013 

Analisis KuadranImportant Performance Analysis 

        Berdasarkan teori Parasuman, data di analisis mengenai kesenjangan antara 

harapan/kepentingan dengan kepuasan/kenyataan yang mahasiswa selama mengikuti 

kuliah 6 semester, maka untuk selanjutnya dilakukan Important-Performance 

Analysis yang terdiri dari analisis kuadran dan analisis kesenjangan (gap). Dengan 



13 
 

analisis kuadran dapat diketahui respon mahasiswa terhadap faktor penentu kualitas 

berdasarkan tingkat kepentingan dan kepuasan.  

       Dibawah ini disajikan tabel tentang variabel penentu kualitas pelayanan menurut 

peneliti Parasurahman, berdasarkan skala likert rata-rata harapan dan kenyataan. 

Variabel Penentu Kualitas Pelayanan 

No. Variabel Rata-rata 

Harapan 

Rata-rata 

Kepuasan 

1. 

 

Reliability 4,4 3,2 

2 Responssiveness 3,9 2,6 

3 Assurance 4,5 3,2 

4 Emphaty 4,5 3,1 

5 Tangable 4,7 3,0 

Sumber : Data Primer yang Diolah th 2013 

Tabel diatas menunjukkan bahwa antara harapan dan kenyataan yg didapat dari point 

no.1 sampai dengan 5 semuanya lebih kecil kepuasan daripada harapan. Nilai yang 

terkecil adalah responssiveness (ketanggapan) dimana kepuasan yang di dapat adalah 

2,6 artinya : ketanggapan dalam pemberian fasilitas dianggap tidak terlalu penting 

padahal harapan  mahasiswa sangat penting dan mengharapkan mendapat skort 3,9.  

Nilai yang tertinggi adalah Reliability (keandalan) dan Assurance (jaminan) dimana 

mahasiswa menilai bahwa fakultas memberi hal tersebut (butir-butir pertanyaan)  

sebesar 3,2 (cukup puas), sementara harapan mahasiswa bahwa butir-butir tersebut 

sangat penting (4,5). 

V.  KESIMPULAN 

Lima variabel penentu kualitas pelayanan tersebut adalah: Variabel  

keandalan (Reliabilty), Ketanggapan (Responssiveness), Jaminan (Assurance), 

Empati (Emphaty), Fasilitas Fisik (Tangibles). Sedangkan butir-butir pertanyaan 

yang digunakan untuk membentuk kuesioner berdasarkan Tujuh Standar Akreditasi 

yang dikeluarkan oleh BAN-PT Tahun 2010 yang ada dalam Pedoman Evaluasi Diri.  
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Hasil perhitungan menunjukkan bahwa antara harapan dan kenyataan yg 

didapat dari dari semua (lima) variabel lebih kecil kepuasan daripada harapan. Nilai 

yang terkecil adalah responssiveness (ketanggapan), dalam pemberian fasilitas 

dianggap tidak terlalu penting padahal harapan  mahasiswa sangat penting dan 

mengharapkan mendapat kepuasan (point 4).  

Nilai yang tertinggi adalah Reliability (keandalan) dan Assurance (jaminan) 

namun masih lebih kecil dari harapan yang di inginkan, dimana mahasiswa merasa 

cukup puas (point 3,2) padahal harapan mereka ini sangat penting (point yang 

diharapkan 4,5).  
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