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Abstract: Customer satisfaction is very beneficial for the company in order to evaluate the company’s current
position compared to competitors and end users, as well as discovering which parts need improvement. Customer
satisfaction is defined as customer response to one of the factors that affect customer satisfaction is how customer
satisfaction assessed on the quality of services that focuses on five dimensions of customer (tangible, reliability,
responsiveness, assurance, empathy). Customer satisfaction, is influenced by the quality of service, is also determined
by the quality of the product, the price, and the factors that are personal, and that is the situation for a moment. The
aim of research by the author is to megetahui magnitude of student satisfaction with the services STMIK MDP
administration. In this research will be applied a dimension of quality of service measurement called Service
quality dimension where the population sample were students STMIK MDP Program Information Systems and
Information Engineering and using the method of random sampling or random sampling. The measurement method
using different test or t test which is the method used to determine the difference between expectations (expectations)
and evaluation (assessment) of the quality of the services provided by the administration STMIK MDP against the
student. From the results of this study can be concluded that there is a difference between expectations and the
evaluation of what the student assessment has not been able to fully balance the expectations of students.

Keyword: service quality, tangible, realibility, assurance, responsif, emphaty.

Abstrak: Kepuasan pelanggan sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam rangka mengevaluasi posisi perusahaan
saat ini dibandingkan dengan pesaing dan pengguna akhir, serta menemukan bagian mana yang perlu diperbaiki.
Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon pelanggan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan
pelanggan adalah bagaimana kepuasan pelanggan dinilai pada kualitas layanan yang berfokus pada lima dimensi
pelanggan (berwujud, kehandalan, respon, keyakinan, empati). Kepuasan pelanggan, dipengaruhi oleh kualitas
pelayanan, juga ditentukan oleh kualitas produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat personal, dan itu adalah
situasi sesaat. Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk megetahui besarnya kepuasan siswa
dengan layanan administrasi STMIK MDP. Dalam penelitian ini akan diterapkan dimensi pengukuran kualitas
layanan dimensi kualitas disebut servis dimana sampel populasi adalah mahasiswa STMIK MDP Program Sistem
Informasi dan Teknik Informasi dan menggunakan metode random sampling. Pengukuran metode menggunakan
uji beda atau uji t yang merupakan metode yang digunakan untuk menentukan perbedaan antara harapan (ekspektasi)
dan evaluasi (assessment) dari kualitas layanan yang diberikan oleh admininstrasi STMIK MDP terhadap siswa.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara harapan dan evaluasi apakah penilaian
siswa belum mampu sepenuhnya menyeimbangkan harapan siswa.

Kata kunci: kualitas layanan, berwujud, kehandalan, keyakinan, respon, empati.

1. PENDAHULUAN

Upaya pemerintah memperluas dan
melakukan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan bermutu tinggi bertujuan untuk
menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi

yang akan menjadi sumber kompetitif andalan di masa
mendatang. Perguruan tinggi yang merupakan satuan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
memegang peranan penting sebagai lembaga
pendidikan pusat pembudayaan nilai, sikap dan
kemampuan yang membentuk komunitas sebagai
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masyarakat pengetahuan (knowledge society).
Peluang menuju proses kemandirian dalam
menjalankan operasional kelembagaan mau tidak mau
menuntut lembaga meningkatkan mutu disegala aspek
yang menunjang operasional kelembagaannya. Salah
satu faktor yang harus diperhatikan oleh lembaga
kependidikan adalah persoalan kualitas layanan.
Konteks pembicaraan kualitas layanan ini menyentuh
sejauh mana lembaga memberikan pelayanan yang
dapat memuaskan mahasiswanya.

Kepuasan pelanggan terutama pemasaran
produk jasa sangatlah ditentukan oleh persepsi
pelanggan atas kinerja suatu produk atau jasa dalam
memenuhi harapannya, pelanggan akan merasa puas
bila harapannya terpenuhi. Pengukuran pelayanan
dapat dilakukan dengan menggunakan unsur dimensi
kualitas layanan yang terdiri dari dimensi reliability,
assurance, tangibility, responsiveness dan empathy.

Kepuasan mahasiswa terhadap kualitas
layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan akan
sangat berpengaruh tidak hanya terhadap citra
perusahaan tapi juga efektifitas dan efisiensi biaya
pelayanan yang harus ditanggung oleh lembaga.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang
berhubungan dengan jasa layanan pendidikan,
STMIK MDP mau tidak mau harus mampu
memberikan kualitas pelayanan (service quality) yang
baik kepada mahasiswa yang ada dengan
memfokuskan kepada lima dimensi dari kualitas
pelayanan seperti kehandalan (reliability), responsif
(responsive), keyakinan (assurance), empati
(empathy), berwujud (tangible).

Dengan demikian diharapkan STMIK MDP
dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mahasiswa
atau pengguna jasa sehingga kepuasan pengguna jasa
akan tercapai. Sisi lain akan tercermin dari mahasiswa
akan memberikan rekomendasi kepada teman atau
keluarganya untuk melanjutkan pendidikan di
lembaga STMIK MDP.

STMIK MDP menyadari bahwa untuk
mewujudkan hal tersebut di atas tidaklah mudah
karena menuntut kemampuan karyawan sebagai

internal marketer untuk memberikan layanan terbaik
selain dari penyediaan fasilitas yang ada. Hal ini dapat
terlihat dari masih seringnya keluhan (complaint)
yang diajukan oleh mahasiswa sebagai pengguna jasa.
Untuk dalam penelitian ini mencoba untuk melihat
apakah STMIK MDP telah mampu memberikan
kualitas pelayanan yang baik atau tidak, dan jika tidak
apa saja penyebab ketidakpuasan pengguna jasa
tersebut dalam rangka memudahkan perusahaan
memformulasikan strategi yang tepat di masa
mendatang dalam rangka memberikan tingkat
kepuasan kepada pengguna jasa.

Berkaitan dengan permasalahan diatas maka
peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian tentang
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan
Mahasiswa STMIK MDP  Terhadap Layanan
Administrasi Mahasiswa. Adapun permasalahan
yang ada di dalam penelitian ini untuk menganalisis
bagaimana harapan dan penilaian mahasiswa STMIK
MDP terhadap kualitas layanan  Administrasi STMIK
MDP. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perbedaan antara ekspektasi dan
evaluasi terhadap kualitas layanan administrasi
STMIK MDP.

2. LANDASAN TEORI

Dari beberapa literatur pemasaran pengertian
produk tidak hanya terbatas pada objek fisik (barang)
tetapi  juga  jasa  (service) dan berbagai sarana lain
yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan
konsumen. Perbedaan keduanya terletak pada wujud
fisik dan tidak berwujud. Kotler (2009: 276)
mendefinisikan bahwa jasa adalah aktifitas atau
manfaat apapun yang ditawarkan oleh suatu pihak
kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud
dan tidak menghasilkan apapun.

Jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis
jasa yang ditawarkan antara lain:
1. Jasa industri dan jasa konsumen,
2. Sifat tindakan jasa, meliputi jasa berbasis

peralatan dan jasa berbasis orang,
3. Berdasarkan metode penyampaian jasa,
4. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan.
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Jasa memiliki empat karakteristik utama
yang sangat mempengaruhi rancangan program
pemasaran. Keempat karakteristik tersebut antara
lain:

a. Intangibility (Tidak berwujud)
Jasa berbeda dengan barang. Jika barang
merupakan suatu objek, alat atau benda, maka jasa
adalah suatu perbuatan, kinerja (performance)
atau usaha. Bila barang dapat dimiliki, maka jasa
hanya bisa dikonsumsi tetapi tidak dimiliki.
Dengan kata lain esensi dari apa yang dibeli
pelanggan adalah kinerja yang diberikan oleh
produsen kepadanya.

b. Inseperability (Tidak dapat dipisahkan)
Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara
bersamaan. Tidak seperti barang fisik yang
diproduksi, disimpan dalam persediaan, serta
didistribusikan lewat berbagai penjual dan
kemudian baru dikonsumsi. Jika jasa dilakukan
oleh orang, maka penyediaannya adalah bagian
dari jasa. Interaksi antara penyedia jasa dan
pelanggan merupakan ciri khusus dalam
pemasaran jasa. Kedua pihak mempengaruhi hasil
dari jasa tersebut.

c. Variability (variabilitas)
Jasa sangat variabel karena merupakan non-
standardized output, artinya banyak variasi
bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada
siapa, kapan dan dimana jasa tersebut
dihasilkan. Pembeli jasa menyadari tingginya
variabilitas ini dan sering membicarakannya
dengan orang lain sebelum memilih seorang
penyedia jasa.

d. Perishability (Tidak tahan lama)
Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan
tidak dapat disimpan. Hal ini tidak menjadi
masalah bila permintaannya tetap karena mudah
mengatur staf untuk melakukan jasa tersebut
terlebih dahulu. Jika permintaan berfluktuasi,
berbagai masalah muncul berkaitan dengan
kapasitas menganggur dan pelanggan tidak
terlayani dengan resiko mereka kecewa/beralih ke
penyedia jasa lainnya.

Dalam bisnis jasa, terdapat lebih banyak
elemen yang dapat berubah-rubah yang
mempengaruhi kualitas pelayanan jasa. Adapun
elemen-elemen dalam pelayanan jasa tersebut antara
lain: sistem organisasi internal, lingkungan fisik dan
personil penghubung.  Elemen pertama umumnya
tidak terlihat oleh pelanggan, sedangkan elemen kedua
seperti lingkungan fisik (gedung, tempat parkir,
interior, peralatan pendukung yang dimiliki. Ketiga
elemen tersebut harus saling mendukung untuk dapat
menciptakan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh
pelanggan (Adrian Payne, 2001:84).

Salah satu cara untuk dapat memenangkan
persaingan dalam sektor jasa adalah dengan
memberikan kualitas jasa yang lebih tinggi dari
pesaing secara konsisten. Artinya, perusahaan mampu
memenuhi atau melebihi ekspektasi kualitas jasa
pelanggan sasaran (customer target). Umumnya
kualitas jasa  dinilai berdasarkan kualitas pengalaman
masa lalunya dan kepercayaan yang dirasakan
konsumen. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah:
Pertama, konsumen jasa lebih percaya pada promosi
dari mulut ke mulut. Kedua, konsumen sangat
mengandalkan harga, personalia dan petunjuk fisik
dalam menilai kualitas harga. Ketiga, bila konsumen
puas, mereka akan sangat setia pada penyedia jasa.

Keberhasilan pemasaran jasa juga sangat
tergantung kepada baik tidaknya penyampaian akan
kualitas jasa.  Terdapat lima determinan dari kualitas
jasa yaitu:

1. Kehandalan (reliability): Kemampuan untuk
melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat
dan terpercaya

2. Responsif (responsiveness): Kemauan untuk
membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan
cepat

3. Keyakinan (assurance): Pengetahuan dan
kesopanan karyawan dan kemampuan mereka
untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.

4. Empati  (empathy): Syarat untuk peduli,
memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan.
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5. Berwujud (tangible): Penampilan fasilitas fisik,
peralatan, personil dan media komunikasi.

Salah satu kunci keberhasilan perusahaan
jasa dalam memenangkan persaingan dimana tingkat
persaingan yang  semakin tajam adalah juga
tergantung kepada kemampuan perusahaan
menetapkan strategi kualitas layanan. Oleh karena
itu perusahaan sudah sepatutnya lebih berorientasi
kepada eksternal dengan cara memberikan layanan
dengan kualitas sebaik mungkin kepada pelanggan.
Keberhasilan perusahaan dalam memberikan
pelayanan yang bermutu kepada para pelanggan
sangat ditentukan oleh peran strategis mutu layanan
kepada pelanggan yang dikenal dengan kualitas
pelayanan (service quality) (Kartajaya, Hermawan,
2003:34) .

Kualitas pelayanan (service quality) dapat
didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara
kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang
mereka terima atau peroleh (Armistead, Coling G dan
Graham Clark;1992:18). Sedangkan menurut Fitz
Simmons kualitas layanan dapat diketahui dengan
cara membandingkan persepsi para pelanggan atas
layanan yang nyata-nyata diterima/diperoleh dengan
pelayanan sesungguhnya yang mereka harapkan/
inginkan (Sutjipto;2001:18). Apabila kenyataan
pelayanan yang diberikan lebih dari yang diharapkan,
maka layanan tersebut dapat dikatakan bermutu
sehingga akan memberikan kepuasan kepada
pelanggan, demikian pula sebaliknya.

2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam menyikapi kondisi persaingan saat ini,
maka kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama
di mana tingkat kepentingan dan harapan pelanggan
serta pelaksanaan atau kinerja yang dilakukan
perusahaan haruslah sesuai. Perusahaan harus
memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh
para pelanggan, agar mereka merasa puas. Untuk
itulah, maka perusahaan perlu menilai faktor-faktor
apa saja yang akan mempengaruhi kepuasan
pelanggannya dan apakah telah dipenuhi.
Pembahasan ini dimulai dari model persepsi
pelanggan terhadap kualitas layanan dan kepuasan

pelanggan dari Mai Sarah (2008:123). Menurut
model ini kualitas layanan (service quality)
merupakan salah satu variabel yang dapat
mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kualitas layanan
merupakan fokus penelitian yang menggambarkan
persepsi pelanggan terhadap 5 (lima) dimensi kualitas
layanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness,
assurance dan empathy. Kelima unsur tersebut akan
menjadi acuan utama dalam kerangka penelitian yang
sangat penting.

2.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan telaah terhadap berbagai
penelitian terdahulu dan teori-teori yang dikemukakan
oleh Zeithaml dan Bitner yang mengatakan
keberhasilan pemasaran jasa juga sangat tergantung
kepada baik tidaknya penyampaian akan kualitas jasa.
Dimana terdapat lima determinan dari kualitas jasa
(tangible, reliability, assurance, responsiveness,
empathy). Penelitian sebelumnya juga menemukan
bahwa lima dimensi kualitas jasa tesebut terbukti
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan
mahasiswa. Oleh karena itu, maka hipotesis yang
diajukan adalah: ‘Diduga terdapat perbedaan antara
ekspektasi dan evaluasi terhadap layanan administrasi
mahasiswa STMIK MDP’ .

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian descriptive dengan  metode
causal research atau hubungan sebab akibat yaitu
untuk melihat pengaruh independent variable
(variabel bebas) terhadap dependent variable
(variabel terikat). Dalam penelitian ini adalah dimensi
kualitas layanan yang dirasakan mahasiswa yang
terdiri dari tangible, reliability, assurance,
responsiveness, empathy, merupakan kepuasan
mahasiswa STMIK MDP Palembang. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner
yang diberikan kepada responden yang mewakili
menjadi sampel dalam penelitian ini. Populasi
penelitian adalah mahasiswa STMIK MDP yang
masuk pada tahun ajaran 2011/2012 Teknik
pengambilan sampel adalah random sampling
dengan teknik proporsional sampling

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

Vol. 5 No. 2 Maret 2016  Hal - 106



sehingga  jumlah sampel sebanyak 100 mahasiswa.
Lokasi penelitian adalah STMIK MDP Palembang
dan waktu penelitian di STIE MUSI. Jenis data yang
digunakan data primer  dan data skunder yang
langsung diperoleh dari responden terpilih yaitu
mahasiswa STMIK MDP dengan cara menyebarkan
kuesioner sesuai dengan variabel yang diteliti.

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

4.1 Analisis Ekspektasi dan Evaluasi Terhadap
Kepuasan Mahasiswa STMIK  MDP

4.1.1Analisis Ekspektasi

Analisis rata-rata service quality yang di
dapat dari beberapa kuisioner  melalui 100 responden
(mahasiswa) dalam penelitian ini terhadap ekspektasi
seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Dari data diatas diketahui bahwa variabel
tangible yang disimbolkan X1 ternyata responden
memberikan jawaban yang rata-ratanya sebesar 4.657
dimana responden menilai kelengkapan fasilitas serta
sarana pendukung perkuliahan  yang disediakan oleh
STMIK MDP mampu menyeimbangi apa yang
menjadi harapan responden.

Tabel 1: Rata-rata  Ekspektasi Mahasiswa
Terhadap Layanan Administrasi

STMIK MDP

     Sumber: Data yang Telah Diolah

Dalam variabel X2 atau reliabili ty,
responden memberikan penilai dengan rata-rata
sebesar 4.515 dimana kehandalan administrasi
STMIK MDP dinilai sangat penting dalam mengelola
administrasi baik dari kecepatan, ketepatan,
kesungguhan dalam memberikan layanan yang
berhubungan dengan kegiatan perkuliahan serta
mengerti apa yang menjadi tuntutan responden
terhadap dimensi ini. Dijelaskan diatas X3 atau
assurance mendapatkan penilaian rata-rata sebesar
4.533.

Terlihat jelas keyakinan merupakan salah
satu yang dianggap sangat penting karena apabila
STMIK MDP tidak mampu menciptakan administrasi
yang berbobot dalam hal keterampilan dalam
menjelaskan atau pun melayani kebutuhan  yang
diinginkan mahasiswa,  maka otomatis STMIK MDP
akan kehilangan keyakinan dari para mahasiswanya,
karena tidak sesuai pada apa yang diharapkan.

Untuk variabel X4 atau responsiveness yang
dinilai oleh 100 responden memberikan jawaban rata-
rata 4.460 dalam hal ini administrasi STMIK MDP
juga diuji, apakah respon yang baik telah diberikan
oleh STMIK MDP terhadap mahasiswa yang juga
dianggap sangat penting dalam proses perkuliahan.

Emphaty atau X5 rata-rata penilaian yang
didapat adalah sebesar 4.378 dimana para karyawan
peduli terhadap apa yang dirasakan oleh mahasiswa
dan membuat mahasiswa merasa nyaman dalam
melakukan kegiatan administrasi serta memahami
kesulitan yang dialami mereka dalam kegiatan
perkuliahan dan administrasi mengerti apa yang
menjadi keinginan mahasiswa dalam menjawab apa
yang ditanyakan dengan bahasa yang mudah
dimengerti oleh mahasiswa agar responden mampu
mendengarkan serta memahami maksud yang telah
dijelaskan oleh administari STMIK MDP.

4.1.2Analisis Evaluasi

Analisis rata-rata service quality yang di
dapat dari beberapa kuisioner  melalui 100 responden
(mahasiswa) dalam penelitian ini  terhadap evaluasi
dapat dilihat pada penjelasan tabel dibawah ini:
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Tabel 2: Rata-rata  Evaluasi  Mahasiswa
Terhadap Layanan Administrasi

STMIK MDP

          Sumber: Data yang Telah Diolah

Berdasarkan data diatas penilaian terhadap
Y1 atau tangible dalam evaluasi rata-rata menjawab
3.867. Untuk variabel ini responden belum merasa
sangat puas terhadap apa yang mereka lihat dan
rasakan, baik dari segi kelengkapan fasilitas serta
sarana yang diberikan hanya berada pada titik puas
saja. Pada reliability atau Y2 terdapat 3.703 rata-
rata jawaban yang diberikan oleh mahasiswa dalam
variabel kehandalan ini.

Semua dinilai dengan baik oleh responden
karena hanya berada pada titik puas saja belum
mampu menyeimbangi apa yang menjadi harapan
mahasiswa dalam variabel ini dinilai bagaimana
kecepatan, ketepatan dan kesungguhan serta perhatian
administrasi pada saat mahasiswa membutuhkan hal-
hal tersebut telah mereka terima dengan baik. Y3 atau
assurence membuktikan bahwa rata-rata responden
menilai sebanyak 3.643 dari keyakinan terhadap
keterampilan serta penguasaan ketika menjelaskan
pertanyaan responden dalam melayani kebutuhan
yang berkaitan  dengan administrasi perkuliahan. Y4
atau Responsiveness juga mendapat penilaan yang
baik yaitu rata-rata memberikan jawaban 3.532.
Dimana penilaan ini dianggap sangat penting dalam
proses perkuliahan bagi mahasiswa dan mampu
memberikan tanggapan yang baik. Emphaty atau Y5
berdasarkan jawaban yang diberikan rata-rata
menjawab 3.610. Berarti responden puas terhadap
perhatian yang diberikan pada saat mahasiwa
mengajukan keluhan, kesulitan dan kritik dapat
ditanggapi dengan baik.

4.1.3Pengukuran Nilai Rata-rata Ekspektasi dan
Evaluasi

Dari kelima variabel yang telah diolah, dapat
diartikan bahwa antara ekspektasi dan evaluasi
terlihat jelas bahwa semua saling berkaitan.
Berdasarkan  service quality diketahui bahwa untuk
masing-masing variabel terdapat perbedaan antara
ekspektasi dan evaluasi dimana dapat kita lihat
berdasarkan hasil analisis sebagai berikut:

Dimana dalam 5 variabel tersebut dapat
dilihat terdapat perbedaan dari variabel tangible,
reliability, dan  assurance. Harapan responden
(ekspektasi) belum sesuai pada kenyataannya
(evaluasi) karena apa yang diinginkan hanya mampu
berada pada titik puas saja belum mampu
memberikan kualitas pelayanan yang sangat puas
akan tetapi sebaliknya pada variabel emphaty dan
responsiveness  justru responden menilai sudah sesuai
pada apa yang mereka harapkan pada kenyataannya.

4.1.4Analisis Perbedaan Antara Ekspektasi dan
Evaluasi

Uji beda yang dilakukan dengan menguji dua
sampel yang berpasangan (Paired Sample T-Test),
yaitu sebuah sampel dengan subyek yang sama namun
mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang
berbeda (Singgih, 2000).

Tabel 3: Rata-rata  Ekspektasi dan Evaluasi
 Mahasiswa Terhadap Layanan

Administrasi STMIK MDP

        Sumber: Data yang Telah Diolah
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4.1.5Uji Test

Untuk ekspektasi atau “X”, harapan
mahasiswa sebelum masuk kuliah di
STMIK MDP nilai ra ta-ratanya sebesar
103,7900 sedangkan untuk evaluasi atau “Y”,
penilaian  mahasiswa  setelah masuk

Paired Sample Test (Uji Berpasangan)
membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara
ekspektasi dan evaluasi secara signifikan.

Hal ini tebukti dengan nilai 0,000 dibawah
0,05 artinya terdapat perbedaan secara nyata.
Selain itu bisa dengan menggunakan t hitung harus >
dari t tabel.

Diketahui bahwa t hitung sebesar13,846
sedangkan t tabel 1,6449.

         Sumber: Data yang Telah Diolah

                                                                 Tabel  4: Uji Test

Tabel  5: Uji Berpasangan

STMIK MDP  nilai ra ta-ratanya sebesar
84,6700. Ini terbukti terjadi perbedaan antara
ekspektasi (harapan) dan evaluasi (penilaian) dimana
tingkat harapan mahasiswa lebih besar
dibandingkan dengan penilaian.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uji beda, dari dimensi-dimensi
service quality yaitu tangible, reliability,
responsiveness, assurance dan empathy ternyata
variabel tangible (berwujud) adalah variabel service
quality yang dianggap sudah mampu memberikan
kepuasan terhadap  mahasiswa STMIK MDP.  Hasil
analisis uji beda dilihat dari nilai

 Sumber : Data yang Telah Diolah
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signifikansi 0.000<0.05 menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan antara ekspektasi dan evaluasi berdasarkan
dimensi-dimensi yang dapat memberikan penilaian
mengenai kualitas layanan terhadap kepuasan
mahasiswa STMIK MDP.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis
menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan kualitas layanan yang baik dan
memperbaiki yang dianggap belum sesuai  dengan
harapan dari apa yang telah diberikan melalui jasa
pelayanan terhadap mahasiswa.

2. Kegiatan layanan dimensi (tangible, reliability,
assurance, responsivenes dan empathy) oleh
STMIK MDP Palembang hendaknya terus
ditingkatkan secara simultan agar tingkat
kepuasan mahasiswa yang maksimal dapat diraih.
Terutama pada faktor-faktor yang dianggap belum
sesuai dengan harapan mahasiswa.

3. Agar dilakukan pengawasan dan peningkatan
kinerja yang lebih profesional terhadap semua
dimensi layanan secara terpisah juga, sehingga
dapat semakin besar kontribusinya dalam
meningkatkan kepuasan mahasiswa akan kualitas
layanan.
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