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PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN
TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA
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STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta
ABSTRAK
Kualitas biasanya dilihat sebagai salah satu pemikiran penting dalam era globalisasi.
Kompetisi yang lebih kompleks membutuhkan lembaga tabungan atau jasa untuk memuaskan
konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik. Latar belakang penelitian ini adalah untuk
mengetahui pemikiran mhasiswa tentang kualitas layanan yang diberikan oleh STIE "AUB"
Surakarta. Menurut latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah, yaitu Apa faktor
kualitas layanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty) yang berhubungan
dengan kepuasan mahasiswa? Variabel apa yang dominan yang berhubungan dengan kepuasan
mahasiswa? Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
regresi logistik. Hasil uji regresi logistik menunjukkan variabel yang nyata, yang berdampak
negatif tetapi tidak signifikan bahwa probabilitas siswa memenuhi atau tidak. Variabel Reliability
bernilai positif dan signifikan dengan kepuasan mahasiswa dengan titik signifikansi 0,010. Variabel
Responsiveness bernilai positif dan signifikan dengan probabilitas mahasiswa di level 0,075. Untuk
variabel assurance, mengaitkan dengan positif tetapi tidak signifikan tentang probabilitas
konsumen bahwa mereka puas atau tidak dengan signifikansi di titik 0,018. Dari pengujian, dapat
diketahui bahwa variabel responsiveness adalah variabel yang paling dominan yang
mengasosiasikan tentang kepuasan mahasiswa.
Keyword: nyata, keandalan, responsiveness, jeminan, empati

1. PENDAHULUAN
Era teknologi informasi saat ini ditandai
dengan pasar bebas yang dikenaI dengan era
globalisasi yang penuh dengan persaingan
disegala bidang kehidupan. Bangsa Indonesia
sebagai suatu bangsa yang sedang giatnya
membangun mau tidak mau pasti kena
dampak dari globalisasi dan persaingan. Salah
satu dampak yang dirasakan bangsa Indonesia
saat ini dari pengaruh globalisasi adalah krisis
ekonomi yang melanda bangsa ini sejak empat
(4) tahun terakhir. Jika bangsa ini mau keluar
dari krisis perlu adanya pembangunan sumber
daya manusia seutulanya yang berrnoral dan
berdedikasi tinggi terhadap bangsanya.
Pembangunan pendidikan adalah upaya
mewujudkan amanat Pembukaaan UUD 1945,
yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan
UUD 1945, pendidikan merupakan hak setiap
warga
negara
Indonesia
dimana
pelaksanaannya diatur dalam UndangUndang. Untuk mewujudkan amanat UUD
tersebut maka Perguruan tinggi swasta (PTS)
sebagai salah satu sub sistem pelayanan
dibidang pendidikan yang memberikan
layanan kepada masyarakat yaitu pelayanan

pendidikan
yang
bertujuan
untuk
mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Akhir-akhir ini berbagai Perguruan
Tinggi Swasta bermunculan yang tentunya
diharapkan dapat menjawab tantangan masa
depan. Karena banyaknya perguruan tinggi
swasta yang ada maka akan muncul
persaingan diantara perguruan tinggi swasta
itu sendiri. Tantangan dan peluang yang
timbul dari lingkungan eksternal organisasi
tentunya harus disikapi dengan arif dan bijak
untuk meraihnya serta adanya kekuatan dan
kelemahan yang muncul dari internal
organisasi yang perlu diorganisir dan dikelola
dengan baik untuk menghadapi tantangan
serta persaingan yang semakin ketat di era
globalisasi.
Persaingan yang semakin ketat ini
menuntut
sebuah
lembaga
penyedia
jasa/layanan untuk selalu memanjakan
konsumen/pelanggan dengan memberikan
pelayanan terbaik. Penelitian ini mengamati
kualitas pelayanan dan kepuasan mahasiswa
di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "AUB"
Surakarta. Latar belakang penelitiannya
adalah untuk mengetahui penilaian mahasiswa
tentang kualitas pelayanan yang diberikan
oleh lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
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"AVB" Surakarta, serta kepuasan yang dapat
Dengan memperhatikan permasalahan
dirasakannya. Hal ini penting sebagai acuan
tersebut maka perumusan masalahnya adalah
dalam pembenahan pelayanan agar dapat
sebagai berikut: 1). Apakah faktor kualitas
memberikan kepuasan optimal. Menurut
pelayanan
(tangibles,
reliability,
Sabihaini dalam Ariviani (2004), kualitas
responsivenes, assurance, dan emphaty)
layanan merupakan suatu bentuk penilaian
berasosiasi terhadap kepuasan mahasiswa ? 2)
konsumen terhadap tingkat layanan yang
Manakah variabel yang dominan berasosiasi
diterima (perceived service) dengan tingkat
terhadap kepuasan mahasiswa?
layanan yang diharapkan (expected service).
Berdasarkan rumusan masalah di atas,
Program Magister Manajemen STIE "AVB"
maka tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk
Surakarta yang berdiri sejak tahun 2004
mengetahui apakah faktor kualitas pelayanan
dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran,
(tangibles,
Reliability,
responsivenes,
Manajemen Sumber Daya Manusia, dan
assurance, dan emphaty) berasosiasi terhadap
Manajemen Keuangan sudah meluluskan 418
kepuasan mahasiswa? 2). Untuk mengetahui
mahasiswa dan saat ini memiliki 390
variabel yang dominan berasosiasi terhadap
mahasiswa yang masih aktif. Sejak tahun
kepuasan mahasiswa.
2004 hingga sekarang, jumlah mahasiswa
Pengertian Jasa atau pelayanan adalah
Program Magister Manajemen STIE "AVB"
tindakan atau kinerja yang menciptakan dan
Surakarta terus mengalami peningkatan. Hal
memberikan manfaat bagi pelanggan pada
ini disebabkan Program Magister Manajemen
waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari
STIE "AVB" memiliki keunggulan dibanding
tindakan mewujudkan perubahan yang
dengan PTS lain yang memiliki program yang
diinginkan dalam diri atau atas nama
sama. Keunggulan tersebut antara lain,
penerima jasa tersebut Lovelock dan Wright
fasilitas perkuliahan yang memadai (ruang
(2005:5). Arti manfaat disini adalah
kuliah nyaman dan ber-AC, tersedianya
keuntungan atau laba yang diperoleh
sarana dan prasarana kuliah seperti LCD,
pelanggan dari kineija jasa atau penggunaan
Laptop, dsb), pengenalan pola Term sebagai
barang fisik.
pengganti semester sehingga seluruh kegiatan
Menurut Kotler (2006) Jasa dapat
perkuliahan dapat diselesaikan dalam 20
didefinisikan sebagai "setiap tindakan atau
bulan, kurikulum disusun secara terstruktur
perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu
dan disesuaikan dengan kebutuhan industri
pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya
dan bisnis di Indonesia, serta tenaga pengajar
bersifat intangible (tidak berwujud) dan
yang berasal dari kalangan akademisi yang
menghasilkan kepemilikan sesuai".
handal dan praktisi yang berpengalaman dan
Dari definisi di atas dapat disimpulkan
bahwa jasa atau pelayanan adalah serangkaian
profesional dalam dunia kerja, lulusan S2 dan
kegiatan atau tindakan yang ditawarkan oleh
S3 dari dalam dan luar negeri.
suatu pihak (penyedia jasa) kepada pihak lain
Akan tetapi dengan semakin ketatnya
(pemakai jasa) yang menghasilkan sesuatu
persaingan, agar kondisi tersebut dapat terus
yang tidak berwujud namun dapat dinikmati.
bertahan maka lembaga harus lebih cermat
Kualitas adalah suatu ukuran yang
dalam menentukan kebutuhan mahasiswa
mengukur kemampuan suatu bisnis dalam
sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan
memenuhi kebutuhan konsumennya. Ini
meningkatkan kepuasan atas pelayanan yang
berarti dalam bisnis ditanamkan sikap yang
diberikan. Menjalin hubungan dan melakukan
berorientasi
pada
konsumen
dengan
penelitian
terhadap
mahasiswa
perlu
mendengarkan "suara dari konsumen" (apa
dilakukan agar pelayanan yang diberikan
yang
diinginkan
konsumen).
Kualitas
sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan
merupakan inti kelangsungan hidup sebuah
uraian di atas menunjukkan bahwa faktorlembaga. Gerakan revolusi mutu melalui
faktor kualitas pelayan sangat menentukan
pendekatan manajemen mutu terpadu menjadi
tingkat kepuasan konsumen. Atas dasar
tuntutan yang tidak boleh diabaikan jika suatu
pemikiran tersebut, peneliti merasa tertarik
lembaga ingin hidup dan berkembang,
untuk
mengadakan
penelitian
tentang
persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini
"Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan
menuntut
sebuah
lembaga
penyedia
Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Pada
jasa/layanan untuk selalu memanjakan
Mahasiswa Program Magister Manajemen
STIE "AVB" Surakarta)
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keluhan dan saran, survei kepuasan
konsumen/pelanggan dengan memberikan
pelanggan, belanja siluman, dan analisis
pelayanan terbaik.
pelanggan yang hilang. Menurut Danny
Para pelanggan akan mencari produk
(2001:88) mendifinisikan kepuasan sebagai
berupa barang atau jasa dari perusahaan yang
evaluasi pasca konsumsi dimana suatu
dapat memberikan pelayanan yang terbaik
alternative yang dipilih setidaknya memenuhi
kepadanya (Assauri, 2003:25). Menurut
atau melebihi harapan.
Endah (2003:14) mendefinisikan pelayanan
Dari teori-teori di atas, definisi
(service) sebagai suatu tindakan atau kinerja
operasional variabel yang digunakan dalam
yang diberikan oleh seseorang kepada orang
penelitian ini adalah Kepuasan konsumen
lain.
yaitu perasaan senang atau kecewa yang
Sebagaimana
dikemukakan
oleh
dialami mahasiswa setelah membandingkan
Zeithaml dan Bitner (1996) dalam Suhartanto
antara persepsi kinerja (atau hasil) suatu
(2001:43), perusahaan yang bergerak di
produk
dengan
harapan-harapannya.
bidang jasa sangat tergantung pada kualitas
Indikatornya
adalah:
1).
Mahasiswa sudah
jasa yang diberikan. Mereka berpendapat
merasa puas dengan pelayanan yang
bahwa jasa terdiri lima dimensi: Keandalan
diberikan, 2). Mahasiswa tidak merasa puas
(reliability),
Responsif
(responsiveness),
dengan pelayanan yang diberikan.
Keyakinan (assurance), Berwujud (tangibles),
dan Empati (empathy). Keandalan merupakan
Kualitas pelayanan adalah tingkat
keunggulan pelayanan yang dapat memenuhi
kemampuan dari penyedia jasa untuk
keinginan
konsumen/pelanggan
yang
memberikan service yang telah dijanjikan
diberikan oleh tenaga pengajar dan
secara akurat, dapat dipercaya
dan
administrasi. Kualitas pelayanan meliputi lima
diandalkan.
dimensi, yaitu: 1). Tangibles (Wujud nyata),
Telah menjadi suatu kepercayaan umum,
yaitu pelayanan yang berkenaan dengan daya
khususnya di dunia bisnis, bahwa kepuasan
tarik fasilitas fisik dengan indikator sebagai
pelanggan merupakan salah satu kunci
berikut: a). Kondisi ruang kelas, b).
keberhasilan suatu usaha. Hal ini dikarenakan
Kebersihan tempat, c). Kondisi keyamanan
dengan memuaskan konsumen, organisasi
ruang kelas, d). Kondisi area parker, e).
dapat meningkatkan tingkat keuntungannya
Kondisi fasilitas toilet. 2). Reliability
dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih
(kehandalan), yaitu kemampuan untuk
luas. Karena kepercayaan tersebut, banyak
menyediakan
pelayanan
sesuai
yang
studi dilakukan untuk mengukur kepuasan
dijanjikan kepada mahasiswa. Indikatornya
konsumen.
Sehingga,
banyak
definisi
adalah: a). Kemudahan dalam administrasi, b).
diberikan pada istilah "customer satisfaction"
Keramahan yang diberikan oleh petugas, c).
atau kepuasan pelanggan.
Kesediaan petugas menolong menyelesaikan
Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya
masalah mahasiswa, d). Sikap kejujuran
pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu
petugas dalam memberikan keterangan, e).
memadai (Tjiptono dan Chandra, 2005:195).
Petugas memberikan pelayanan yang sama
Menurut Oliver (dalam Barnes, 2003:64)
dan adil kepada semua mahasiswa. 3).
kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas
Responsivenes (daya tanggap), yaitu tanggap
terpenuhinya kebutuhan; sedangkan Kotler
untuk memberikan pelayanan dan membantu
(2003:61) mendefinisikan kepuasan sebagai
mahasiswa.
Indikatomya
adalah:
a).
perasaan senang atau kecewa seseorang yang
Kecepatan dalam memberikan pelayanan, b).
dialami setelah membandingkan antara
Daya tanggap petugas terhadap keluhan, c).
persepsi kinerja atau hasil suatu produk
Kemudahan menghubungi petugas, d).
dengan
harapan-harapannya.
Beberapa
Kemampuan petugas menangani masalah, e).
perusahaan yang paling berhasil saat ini
Petugas tidak pernah mengelak terhadap
sedang
meningkatkan
harapan
dan
permintaan
pelayanan.
4).
Assurance
memberikan kinerja yang sesuai.
(jaminan), yaitu mencakup pengetahuan,
Menurut Wahyuddin dan Muryati
kesopanan dan ketrampilan dari karyawan dan
(2001:192) bagi perusahaan-perusahaan yang
staf pengajar dalam menangani dan
berwawasan pelanggan, kepuasan adalah
menyelesaikan masalah yang dihadapi
sasaran sekaligus kiat pemasaran. Ada
mahasiswa. Indikatomya adalah: a). Jaminan
berbagai perangkat untuk melacak dan
penyelesaian masalah, b). Ketuntasan
mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sistem
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penanganan
masalah,
c).
Keamanan
lingkungan, d). Menghasilkan lulusan yang
kompeten (Garansi produk), e). Pelayanan
diberikan sesuai dengan waktu yang
dijanjikan. 5). Emphaty (empati), yaitu
kemudahan dalam melakukan hubungan
komunikasi yang baik, perhatian pribadi,
kepedulian akan kebutuhan dan keinginan
mahasiswa.
Indikatornya
adalah:
a).
Keramahan petugas, b). Perhatian petugas, c).
Pelayanan
yang
diberikan
mampu
menumbuhkan kesan baik, d). Petugas dapat
menjalin komunikasi dengan mahasiswa, e).
Jam operasi yang nyaman bagi mahasiswa.
Berdasar hal di atas, maka dengan
demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai
berikut 1). Diduga kualitas pelayanan
(Tangibles,
Reliability,
Responsivenes,
Assurance, dan Emphaty) berasosiasi terhadap
kepuasan mahasiswa, 2). Diduga variabel
tangibles paling dominan berasosiasi terhadap
kepuasan mahasiswa.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian survey,
yang menjadi obyek dalam penelitian ini
adalah mahasiswa Program Studi Magister
Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
"AVB"
Surakarta.
Waktu
penelitian
dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2012.
Metode dan teknik pengambilan data dengan
menggunakan metode kuesioner, metode
observasi dan metode dokumentasi.
1. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,
2006:90). Populasi dari penelitian ini adalah
seluruh mahasiswa Program Studi Magister
Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
"AVB" Surakarta yang masih aktif dengan
jumlah 390 mahasiswa.
Sampel Penelitian adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi (Sugiyono, 2006:90). Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Probability sampling
dengan Simple random sampling yaitu teknik
pengambilan sampel yang memberikan
kesempatan yang sama kepada populasi untuk
dijadikan sampel (Suliyanto, 2006:113).
Jumlah sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 100 mahasiswa.

2. Analisis Data
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur
sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur
oleh kuesioner tersebut. Mengukur
validitas
dapat
dilakukan
dengan
melakukan korelasi antar skor butir
pertanyaan dengan total skor konstruk atau
variabel. Uji signifikasi dilakukan dengan
membandingkan nilai r hitung dengan r
tabel untuk degree of freedom (df) = n - 2,
dalam hal ini n adalah jumlah sampel
(Ghozali, 2005:45). Data tersebut diolah
dengan program SPSS.
n(D XY ) D D X .D Y

r xy =

2

nD X D DD X D

2

nD Y 2 D DD Y D

2

Keterangan :
rxy = koefisien korelasi Product Moment
antara item dan total
n = jumlah subyek yang akan diteliti
x = skor tiap item
Y = total nilai untuk setiap variabel yang
diteliti
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur
suatu kuesioner yang merupakan indikator
dari variabel atau konstruk. Suatu
koesioner dikatakan reliabel atau handal
jika
jawaban
seseorang
terhadap
pernyataan adalah konsisten atau stabil
dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini
peneliti akan melakukan pengukuran sekali
atau one shot dimana pengukurannya
hanya dilakukan sekali dan kemudian
hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan
lain atau mengukur korelasi antar jawaban
pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas
untuk mengukur reliabilitas dengan uji
statistik Cronbach Alpha (a). Suatu
konstruk atau variabel dikatakan reliabel
jika memberikan nilai Cronbach Alpha >
0.60. (Ghozali, 2005:42).
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c. Teknik analisis regresi logistik

2) Validitas item perianyaan untuk
variabel Reliability (X2)
Variabel Reliability terdiri
dari 5 item pertanyaan. Pengujian
validitas
menggunakan
teknik
analisis Pearson Correlation dengan
hasil pada tabel 2. 2).
Validitas item perianyaan untuk
variabel Reliability (X2)
Variabel Reliability terdiri dari 5
item pertanyaan. Pengujian validitas
menggunakan
teknik
analisis

Teknik analisis regresi logistik dipergunakan
jika variabel terikat bukan data rasio/metric
melainkan data kategori/nominal yang hanya
terdiri dari dua kategori yaitu Ya dan Tidak.
Dimana bebasnya terdiri dari lima indikator
digunakan untuk mengukur dimensi mana
yang paling besar pengaruhnya dari kelima
dimensi tersebut.
Ln

p
= bo + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +
1O p

Keterangan :
p = Probabilitas responden merasa
puas
1-p = Probabilitas responden merasa
biasa dan tidak puas;
X1 = Sarana Prasarana (tangible);
X2 = Keandalan (reliability);
X3 = Sikap Tanggap (responsiveness);
X4 = Jaminan (assurance);
X5 = Perhatian (emphaty);
bo = Konstanta
ei = Faktor Error/Disturbance.

pada tabel 2.
Tabel 2. Korelasi item pertanyaan terhadap
variabel Reliability
Item
rit Signifikansi Keterangan
Pertanyaan
X2_1
0,918
0,000
Valid
X2_2
0,942
0,000
Valid
X2_3
0,900
0,000
Valid
X2_4
0,876
0,000
Valid
X2_5
0,879
0,000
Valid

Sumber: Data yang diolah, 2012
Korelasi item-item pertanyaan
terhadap
variabel
yang
mempunyai signifikansi lebih
kecil dari 0,05 (signifikan pada
level 0,05) merupakan item
pertanyaan yang valid dalam
menjelaskan variabelnya. Tabel 2
di atas menunjukkan bahwa dari
5 item pertanyaan adalah valid.
3) Validitas item pertanyaan untuk
variabel Responsiveness (X3)
Variabel
Responsiveness
terdiri dari 5 item pertanyaan.
Pengujian validitas menggunakan
teknik
analisis
Pearson
Correlation dengan hasil pada
tabel 3.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengujian Instrumen Penelitian
a. Uji Validitas
1) Validitas item pertanyaan untuk
variabel Tangibles (X1)
Variabel Tangibles terdiri dari 5
item pertanyaan. Pengujian validitas
menggunakan teknik analisis Pearson
Correlation dengan hasil pada tabel 4.
Tabel 1. Korelasi Item Pertanyaan Terhadap
Variabel Tangibles
Item
Pertanyaan

rit

X1_1
X1_2
X1_3
X1_4
X1_5

0,856
0,861
0,825
0,740
0,760

Signifikansi Keterangan
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data yang diolah, 2012
Korelasi item-item pertanyaan terhadap
variabel yang mempunyai signifikansi
lebih kecil dari 0,05 (signifikan pada
level 0,05) merupakan item pertanyaan
yang
valid
dalam
menjelaskan
variabelnya.
Tabel
1 di
atas
menunjukkan bahwa dari 5 item
pertanyaan valid.

Tabel 3. Korelasi Item Pertanyaan Terhadap
Variabel Responsiveness
Item
rit Signifikansi Keterangan
Pertanyaan
X3_1
0,877
0,000
Valid
X3_2
0,880
0,000
Valid
X3_3
0,899
0,000
Valid
X3_4
0,877
0,000
Valid
X3_5
0,847
0,000
Valid
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lebih kecil dari 0,05 (signiftkan
pada level 0,05) merupakan item
pertanyaan yang valid dalam
menjelaskan variabelnya. Tabel 3
diatas menunjukkan bahwa dari 5
item pertanyaan valid.
4) Validitas item pertanyaan untuk
variabel Assurance (X4)
Variabel Assurance terdiri
dari 5 item pertanyaan. Pengujian
validitas menggunakan teknik
analisis Pearson Correlation
dengan hasil pada tabel 4.
Tabel 4. Korelasi Item Pertanyaan Terhadap
Variabel Assurance
Item
Pertanyaan

rit

X4_1
X4_2
X4_3
X4_4
X4_5

0,857
0,871
0,850
0,914
0,883

Signifikansi Keterangan
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data yang diolah, 2012
Korelasi item-item pertanyaan
terhadap
variabel
yang
mempunyai signifikansi lebih
kecil dari 0,05 (signifikan pada
level 0,05) merupakan item
pertanyaan yang valid dalam
menjelaskan variabelnya. Tabel 4
di atas menunjukkan bahwa dari
5 item pertanyaan valid.
5) Validitas item pertanyaan untuk
variabel Emphaty (X5)
Variabel Emphaty terdiri dari
5 item pertanyaan. Pengujian
validitas menggunakan teknik
analisis
Pearson
Correlation
dengan hasil pada tabel 5.
Tabel 5. Korelasi Item Pertanyaan Terhadap
Variabel Emphaty
Item
rit Signifikansi Keterangan
Pertanyaan
X5_1
0,914
0,000
Valid
X5_2
0,930
0,000
Valid
X5_3
0,932
0,000
Valid
X5_4
0,917
0,000
Valid
X5_5
0,895
0,000
Valid

Sumber: Data yang diolah, 2012
Korelasi item-item pertanyaan
terhadap
variabel
yang
mempunyai signifikansi lebih
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kecil dari 0,05 (signifikan pada
level 0,05) merupakan item
pertanyaan yang valid claim
menjelaskan variabelnya. Tabel 5
di atas menunjukkan bahwa dari
5 item pertanyaan valid.
b. Uji Reliabilitas
Dalam
uji
reliabilitas
dari
pengolahan data yang telah dilakukan
diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas
Alpha
Keterangan
Variabel
Cronbach
Tangibles
0,869
Reliabel
Reliability
0,943
Reliabel
Responsiveness
0,924
Reliabel
Assurance
0,924
Reliabel
Emphaty
0,953
Reliabel

Sumber: Data yang diolah, 2012
Dilihat dari hasil ringkasan pengujian
reliabilitas di atas dapat disimpulkan
bahwa variabel Tangibles (X1) dengan
nilai alpha sebesar 0,869, Reliability
(X2) dengan nilai alpha sebesar 0,943,
Responsiveness (X3) dengan nilai alpha
sebesar 0,924, Assurance (X4) dengan
nilai alpha sebesar 0,924, dan Emphaty
(X5) dengan nilai alpha sebesar 0,953,
disini dapat dilihat bahwa masingmasing instrumen nilai alphanya lebih
besar dari 0,6 sehingga kesimpulan
yang bisa diambil adalah bahwa
masing-masing
memiliki
tingkat
reliabilitas yang baik.
2. Hasil Uji Regresi Logistik
Dari hasil komputasi dapat dijelaskan
sebagai berikut:
a. Pengujian dengan model penuh
menggunakan 5 variabel bebas yaitu
reliability,
responsiveness,
assurance, emphaty dan tangible
dibandingkan dengan model yang
hanya
menggunakan konstanta
terbukti secara statistik dapat
dipercaya. Hal ini terlihat dari tabel
7. di mana nilai Chi-Square sebesar
29,835 dengan signifikansi 0,000
memberikan
indikasi
bahwa
sejumlah
variabel
penjelas
(reliability,
responsiveness,
assurance, emphaty dan tangible)
mampu
membedakan
tingkat
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kepuasan konsumen yang puas dan
tidak puas secara meyakinkan.
Tabel 7. Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
df
Sig.
29.835
5 .000
Step 1 Step
Block
29.835
5 .000
Model
29.835
5 .000

Sumber: Data yang diolah, 2012
b. Pada
tabel
8
menunjukkan
kemampuan prediksi model ini
cukup bagus yaitu sebesar 97 %.
Tingkat kepuasan konsumen yang
puas sebanyak 93 dari 94 konsumen
atau sebesar 98,9 % dan jumlah
konsumen yang tidak puas sebanyak
4 dari 6 orang konsumen atau
sebesar 66,7 % telah mampu
diprediksi secara benar.

Predicted
Kepuasan
Observed
Step 1
Kepuasan
Tidak Puas,Puas
Overall. Percentage

Step
1

Chi-square
1.003

df
8

Sig.
.998

Sumber: Data yang diolah, 2012
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4
1

2
93

66.
7
98.
9

a The cut value is .500

Sumber: Data yang diolah, 2012
c. Matrik korelasi tabel 9 menunjukkan
tidak adanya multikolinieritas yang
serius
antar
variabel
bebas,
sebagaimana terlihat dari nilai
korelasi antar variabel bebas
dibawah
0,8

Tabel ll. Classification Table(a)
Tabel 9. Correlation Matrix
Constant
Xl
X2
Step 1
Constant
1.000
-.467
-.767
X1
-.467
1.000
.069
X2
-.767
.069
1.000
X3
-.518
.012
.416
X4
-.294
.262
.237
X5
.800
-.383
-.873

Sumber: Data yang diolah, 2012
d. Hosmer and Lemeshow's Goodness
of Fit Test menguji hipotesis nol
bahwa data empiris cocok atau
sesuai dengan model (tidak ada
perbedaan antara model dengan data
selnngga model dapat dikatakan fit).
Jika nilai Hosmer and Lemeshow's
Goodness of Fit Test statistik sama
atau kurang dari 0,05 maka Ho
ditolak yang berarti ada perbedaan
signifikan antara model dengan nilai
observasinya sehingga Goodness of
Fit model tidak baik. Jika nilai
Hosmer and Lemeshow's Goodness
of Fit Test statistik lebih besar dari
0,05 maka Ho diterima yang berarti
tidak ada perbedaan signifikan
antara
model
dengan
nilai
observasinya sehingga Goodness of
Fit model dapat dikatakan fit, hal ini
dapat dilihat pada tabel 10 di bawah
ini.
Tabel l0. Hosmer and Lemeshow Test

Tidak
Puas
Puas

Percentage
Correct

X3
-.518
.012
.416
1.000
-.362
-.515

X4
-.294
.262
.237
-.362
1.000
-.397

XS
.800
-.383
-.873
-.515
-.397
1.000

Hasil uji Hosmer and Lemeshow di
atas menunjukkan bahwa nilai Chisquare sebesar 1,003 dengan
signifikansi 0,998 maka berarti tidak
ada perbedaan signifikan antara
model dengan nilai observasinya
sehingga Goodness of Fit model
dapat dikatakan fit.
e. Hasil uji seberapa besar model
mampu menjelaskan probabilitas
konsumen yang puas terhadap
pelayanan dan konsumen yang tidak
puas terhadap pelayanan dijelaskan
dengan nilai Nagelkerke R2 pada
tabel 11 sebesar 0,707. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan
menjelaskan
variabel
yaitu
reliability,
responsiveness,
assurance, emphaty dan tangible
terhadap probabilitas konsumen
puas dan tidak puas sebesar 70,7 %.
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Tabel 11. Model Summary
Cox &
-2 Log
Snell R
Nagelkerke R
likelihood
Square
Square
15.559
.258
.707

f. Estimasi
parameter
dan
interpretasinya dapat dilihat dari
hasil output SPSS pada tabel 15 di
bawah
:

Sumber: Data yang diolah, 2012
Tabel 12. Variables in the Equation

Step
1(a)

X1
X2
X3
X4
X5
Constant

B
-.177
2.163
.962
.299
-1.970
-15.721

S.E. Wald
.399
.197
.844 6.572
.540 3.176
.384
.603
.832 5.608
8.235 3.645

df
1
1
1
1
1
1

Sig. Exp(B)
.657
.837
.010
8.700
.075
2.617
.437
1.348
.018
.139
.056
.000

a Variable(s) entered on step 1: Xl, X2, X3, X4, X5.
Sumber: Data yang diolah, 2012
Logistic Regression dapat dinyatakan sebagai berikut:
Ln
= -15,721 - 0,177 X1 + 2,163 X2 + 0,962 X3 + 0,299 X4 - 1,970 X5
(0,056)** (0,657)

(0,010)*** (0,075)* (0,437)

Keterangan:
***
=signifikan pada level 1%
**
=signifikan pada level 5%
*
=signifikan pada level
10%
Ln
=Probabilitas Konsumen

X1
X2
X3
X4
X5

yang
puas
dengan
konsumen tidak puas
terhadap pelayanan (log
of odds atau peluang
konsumen akan puas)
=tangible;
=reliability;
=responsiveness;
=assurance;
=emphaty.

Persamaan logistic regression di
atas dapat dijelaskan bahwa:
1) Tangible
berasosiasi
secara
negatif tetapi tidak signifikan
terhadap probabilitas konsumen
puas dan tidak puas.
2) Reliability
berasosiasi secara
positif dan signifikan terhadap
probabilitas konsumen puas dan
tidak puas dengan signifikansi
0,010.
3) Responsiveness
berasosiasi
secara positif dan signifikan
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(0,018)**

terhadap probabilitas konsumen
puas dan tidak puas dengan
signifikansi 0,075.
4) Assurance
berasosiasi secara
positif tetapi tidak signifikan
terhadap probabilitas konsumen
puas dan tidak puas.
5) Emphaty
berasosiasi
secara
negatif dan signifikan terhadap
probabilitas konsumen puas clan
tidak puas dengan signifikansi
0,018.
3. Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil pembahasan di atas
dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Secara teoritis Dimensi kualitas
pelayanan jasa (service quality)
yang
terdiri
dari
reability,
responsiveness,
assurance,
emphaty, dan tangible berdampak
pada kepuasan konsumen.
b. Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
data
empiris
untuk
kepuasan mahasiswa Program
Magister Manajemen STIE "AVB"
Surakarta dari lima faktor yang
terdiri
dari
reability,
responsiveness,
assurance,
emphaty, dan tangible hanya
variabel reliability, responsiveness,
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dan emphaty saja yang berdampak
terhadap kepuasan mahasiswa.
Realibility dan responsiveness
menunjukkan dampak yang positif
yang ditandai dengan adanya
indikator
bahwa
kemudahan
administrasi,
keramahan,
kejujuran,
kecepatan
dalam
memberikan pelayanan dan daya
tanggap
petugas
administrasi
mampu memuaskan mahasiswa.
Sedangkan emphaty menunjukkan
dampak yang negatif yang ditandai
oleh indikator bahwa komunikasi
dan perhatian pribadi yang
berlebihan
menyebabkan
mahasiswa merasa tidak leluasa
sehingga mahasiswa menjadi tidak
puas.
c. Sedangkan variabel tangible dan
assurance
belum
mampu
mempengaruhi
kepuasan
mahasiswa hal ini disebabkan
adanya indikator bahwa fasilitas
fisik yang diberikan oleh STIE
"AVB" seperti kondisi ruang
kelas, kebersihan, kenyamanan,
kondisi toilet dan tempat parkir
serta jaminan yang diberikan oleh
STIE "AVB" berupa jarminan
penyelesaian masalah, ketepatan
waktu
dalam
memberikan
pelayanan,
dan
keamanan
lingkungan belum sesuai dengan
keinginan mahasiswa.
4.
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reliability dan responsiveness serta
penurunan layanan dimensi emphaty
dapat
meningkatkan
kepuasan
mahasiswa.
c. Dimensi kualitas pelayanan tangible
dan
assurance
belum
mampu
menjelaskan mahasiswa puas atau tidak
puas terhadap pelayanan Program
Magister Manajemen STIE "AVB"
Surakarta.
d. Model dimensi kualitas pelayanan
reliability (kehandalan), responsiveness
(daya tanggap), dan emphaty (empati)
dalam menjelaskan mahasiswa puas dan
tidak puas cukup besar yaitu 70,7%,
sisanya 29,3% dijelaskan faktor diluar
model seperti Price (harga).
e. Kemampuan memprediksi mahasiswa
puas dan tidak puas sebesar 97%.
f. Variabel
responsivenes
merupakan
variabel yang paling dominan terhadap
kepuasan mahasiswa.
5. DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN
Dari hasil pengolahan data terhadap
100 orang mahasiswa Program Magister
Manajemen STIE "AVB" Surakarta
dengan menggunakan uji regresi logistik,
maka didapat beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
a. Variabel
penjelas
(reability,
responsiveness, assurance, emphaty
dan tangible) mampu membedakan
tingkat kepuasan konsumen yang puas
maupun tidak puas.
b. Dimensi kualitas pelayanan (service
quality) Program Magister Manajemen
STIE "AVB" Surakarta yang mampu
menjelaskan
atau
memprediksi
mahasiswa puas atau tidak puas adalah
variabel reliability, responsiveness, dan
emphaty. Peningkatan layanan dimensi
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