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ABSTRAK
The research entitled analysis of Student Satisfactory towards Service Quality at
P3SP (Center for Simulation and Practice Development Program) division of STIKes
Surya Global Yogyakarta is aimed to know the student satisfactory of P3SP division
and to identify which attributes to be the most priority will be done by the
managemenent of STIKes Surya Global. The research used questionnaires to be filled
by 103 students and they were analized by using Servqual and PerformanceImportance Method.
Based on satisfactory index value of student satisfactory towards service quality it
show that performance of STIKes Surya Global staffs is adequately satisfying. By
using Servqual analysis, it show that the values of attributes of service are mostly
positive (reliability 0.10; responsiveness 0.20; assurance 0.13) and only one attributes
is negative (empathy -0.15). Most factor have fulfilled student‟s wish of satisfactory
although only one factor has not shown as good as other factor.
By permomance-importance analysis, it helps P3SP division to focus on things
needed to be recovered and important by student. They are: (a) main priority
(Quadrant A) is staffs that could handle student‟s complaint, show a good physically
performance, be easily contacted. (b) retained performance (Quadrant B) is reliable in
serving, responsive to serve, polite service, (c) low priority (Quadrant C): on-time
performance, fast in serving, (d) excessive performance (Quadrant D): supporting
tools and facilities and personal attention of staff towards students.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan pendidikan adalah upaya mewujudkan amanat Pembukaan
UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan UUD 1945 pasal
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27, pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dimana
pelaksanaannya diselenggarakan melaiui Sistem Pendidikan Nasional, yang
menyatakan bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang
seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
Salah satu wujud dan penyelenggaraan pendidikan nasional perguruarn tinggi.
Pembangunan dalam dunia pendidikan kesehatan dewasa ini teah
berkembang dengan pesat, hal ini diikuti dengan bertamhah maraknya
pertumbuhan pelayanan kesehatan di tanah air, seperti halnya Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan yang kini telah menjadi salah satu kebutuhan pendidikan bagi
masyarakat. Perkembangan yang semakin cepat menimbulkan terjadinya
persaingan antar pendidikan kesehatan khusus “STIKES” yang ada. Selain itu,
mahasiswa menuntut pendidikan kesehatan harus bermutu dan tejangkau. Hal lini
menjadi tantangan bagi stikes untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan
menjaga mutu dalam rangka memenuhi tuntutan mahasiswa tersebut.
Bagi mahasiswa, pendidikan yang bermutu berarti suatu pelayanan yang
memberikan perhatian, respon dan daya tanggap akan kebutuhan yang mereka
harapkan. Meninjau hal tersebut, maka tidak lepas dari masalah kepuasan
mahasiswa. Kepuasan mahasiswa merupakan suatu hal yang sangat penting tetapi
terkadang sering diabaikan, padahal dengan terciptanya kepuasan mahasiswa
dapat memberikan beberapa manfaat bagi Stikes itu sendiri.
Kepuasan telah mejadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan
manajemen (Tjiptono dan Chandra, 2005 : 192). Mahasiswa atau konsumen
umumnya mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang di konsumsi dapat
diterima dan dinikmatinya dengan pelayanan yang baik dan memuaskan (
Assauri, 2003: 28). Kepuasan mahasiswa dapat membentuk persepsi dan
selanjutnya dapat memposisikan produk atau jasa stikes di mata pelangganya.
Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah lembaga
penyedia jasa pendidikan untuk selalu memanjakan konsumen / pelanggan
dengan memberikan pelayanan terbaik. Para pelanggan akan mencari produk
berupa barang atau jasa yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik
kepadanya (Assauri, 2003 :25).
Kepuasan bisa di artikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat
sesuatu memadai (Tjiptono dan Chandra, 2005: 195). Menurut Oliver (dalam
Barnes, 2003: 64) kepuasan adalab tanggapan pelanggan atas terpenuhinya
kebutuhan; sedangkan Kottler (2003:61) mendefinisikan kepuasan sebagai
perasaan senng atau kecewa seseorang yang di alami setelah membandingkan
antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapannya.
Beberapa stikes saat ini sedang meningkatkan harapan dan memberikan
kinerja yang sesuai dengan menuju ke TCS-kepuasan pelanggan total (Kotler,
2003:62). Konsep TCS (Total Customer Satisfaction) menekankan pentingnya
sasaran dan kepuasan tinggi atau sangat luas agar kosumennya tidak mudah
tergiur dengan tawaran lain. Menurut Wahyudin dan Muryati (2001:192) bagi
pendidkan kesehatan yang berwawasan pelanggan, kepuasan sekaligus kiat
pemasaran, ada berbagai perangkat untuk melacak dan mengukur kepuasan
pelanggan yaitu system keluhan dan saran, survey kepuasan pelanggan,
belanja siluman, dan analisis pelanggan yang hilang
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Dalam meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan Stikes Surya Gobal
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengembangan sehingga
dihasilkan SDM yang profesionalime, melakukan pengelolaan pclayanan yang
efektif dan efisien demi terwujudnya kepuasan menyeluruh bagi mahasiswa dan
meningkatkan kesejahteraan karyawan. Stikes surya global dituntut untuk selalu
menjaga kepercayaan konsumen dengan meningkatkan kualitas pelayanan jasa
agar kepuasan konsumen meningkat. Dan perlu secara cermat menentukan
kebutuhan konsumen sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan
meningkatkan kepuasan atas pelayanan yang di berikan.
Untuk rnwujudkan pelayanan pendidikan yang bemutu tinggi dan
meningkatkan pelayanan terhadap rnahasiswa dipengaruhi oleb banyak faktor,
yang menjadi alasan di antaranya adalah mutu pelayanan yang lebih terkait pada
dimensi ketanggapan pegawai dalam mernenuhi kebutuhan mahasiswa,
kelancaran komunikasi anatara mahasiswa dengan pegawai, perhatian serta
keramah-tamahan petugas dalam melayani mahasiswa sesuai dengan penyakit
yang dideritanya. Adanya persaingan stikes dan tuntutan mahasiswa akan mutu
pelayanan, memberikan dampak sekaligus tantangan. tantangan ini memaksa
stikes untuk mengembangkan kcmampuannya dalam bcrbagai aspek. Salah
satunya adalah melalui peningkalan mutu pelayanan kesehatan sebagai salah satu
asset stikes yang belum dikelola secara optimal.
Mengingat pentingnya masalah kepuasan mahasiswa bagi stikes, maka
peneliti menitik beratkan pada kepuasan mahasiswa di stikes, khususnya pada
unit P3SP. Adapun judul yang akan diambil dalam penelitian adalah “Analisis
Kepuasan Mahasiswa Pada Kualitas Pelayanan di Unit P3SP ( Pusat
Pengembangan Program Simulasi dn Praktek ) di STIKES Surya Global
Yogyakarta.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:
1. Mahasiswa tidak puas dalam layanan karena waktu pelayanan lama
2. Ketepatan dalam pembuatan surat keluar belum suatu kepastian yang bisa di
harapkan mahasiswa
3. Alat pendukung yang dimiliki unit P3SP bagian administrasi belum
memuaskan mahasiswa
C. Pertanyaan Penelitian
Bagaimanakah Kepuasan Mahasiwa pada Kualitas Pelayanan di unit Pusat
Pengembangan Program Simulasi dan Praktek (P3SP ) Di Stikes Surya Global
Yogyakarta?
D. Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa pada kualitas pelayanan
di unit Pusat Pengembangan Program Simulasi dan Praktek (P3SP ) di Stikes
Surya Global.
E. Manfaat Penelitian
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1. Bagi penulis untuk memperoleh ilmu yang berrnanfaat dalam
mengembangkan kualitas pelayanan mahasiswa di unit P3SP STIKES
SURYA GLOBAL
2. Bagi instansi, sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk mengetahui apa
yang harus dilakukan oleh pihak STIKES SURYA GLOBAL, untuk
rneningkakan dan menjaga pelayanan terhadap mahasiswa pada unit P3SP.

METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sejarah Singkat
Berawal dari niatan tulus untuk turut berkiprah di dunia pendidikan dalam
usaha mencerdasakan anak bangsa, maka Yayasan Surya Global Yogyakarta
mengambil peran aktif dalam bidang pendidikan tinggi kesehatan sebagai
sarana konkrit dalam usaha mencerdaskan anak bangsa.
Dengan komitmen tersebut Yayasan Surya Global mendirikan dan
meresmikan Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang Ilmu Kesehatan yang
diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta.
Tepatnya pada tanggal 13 Maret 2003 dengan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional No. 35/D/O/2003 tanggal 23 Maret 2003 dengan
resmi STIKES Surya Global berdiri.
Dalam perjalanannya setelah 2 (dua) tahun berjalan, STIKES Surya Global
Yogyakarta telah mendapatkan Ijin Perpanjangan Program Studi dari Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan No. 2202/D/T/2005
untuk Program Studi Kesehatan Masyarakat serta Perpanjangan Ulang Ijin
Penyelenggarakan Program Studi Kesehatan Masyarakat dari Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan No 2970/D/T/K-V/2009 dan
Surat Keputusan No. 2203/D/T/2005 untuk Program Studi Ilmu Keperawatan
serta Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggarakan Program Studi Ilmu
Keperawatan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
dengan No 2971/D/T/K-V/2009
Pada bulan Juni 2007 STIKES Surya Global Yogyakarta mengikuti proses
vitalisasi (Akreditasi) yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN PT) dan berdsarkan SK BAN PT nomor : 015/BANPT/Ak.-X/S1/VII/2007 Program Studi Ilmu Keperawatan dinyatakan telah
Terakreditasi dan untuk Program Studi Kesehatan Masyarakat juga teah
dinyatakan Terakreditasi sesuai dengan nomor BAN PT yaitu : SK.
No.020/BAN-PT/Ak.-X/S1/IX/2007. Awal tahun 2010 sudah akan dipersiapkan
pengajuan akreditasi bagi Stikes Surya Global Yogyakarta.
Pada bulan Desember 2008, STIKES Surya Global menambah satu lagi
program studi yaitu program studi profesi ners dengan ijin penyelenggaraan
Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 267/D/O/2008. Pada tahun
2010, program studi profesi ners mendapatkan Perpanjangan Ulang Ijin
Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners dari Kementerian Pendidikan
Nasional Kopertis Wilayah V DIY No. 6972/D/T/K-V/2012
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Kampus STIKES Surya Global Yogyakarta terletak di Ringroad Selatan,
Blado, Potorono Banguntapan Bantul dengan beberapa ruangan dan asrama
dibangun di lokasi baru untuk menampung kegiatan perkuliahan, praktikum,
asrama, perpustakaan dan klinik kesehatan sebagai Kampus Terpadu STIKES
Surya Global.
Oleh karena kepercayaan dari seluruh civitas akademika, saat ini STIKES
Surya Global mengelola 3 (tiga) Program Studi dan beberapa konsentrasi
peminatan studi di masing-masing program studi, yaitu
Program Strata 1 :
a.
Program Studi Ilmu Keperawatan
b.
Program Studi Profesi Ners
c.
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Konsentrasi :
1) Manajemen Rumah Sakit
2) Kesehatan Reproduksi
3) Sistem Informasi Kesehatan
Dengan rahmat Allah SWT sampai saat ini STIKES Surya Global telah
diberikan amanah mengelola mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang aktif
tercatat sampai dengan semester ganjil tahun akademik 2009/2010 sejumlah
2344 mahasiswa.
2. Dasar
STIKES Surya Global Yogyakarta menyadari betul posisinya sebagai
lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, diharapkan dapat
menyiapkan pemimpin-pemimpin yang berwawasan luas, disiplin, rendah hati
dan agamis. Pemimpin yang berwawasan luas tidaklah terbatas pada
penguasaan ilmu dan keterampilan yang mungkin disajikan parsial melainkan
dicitakan agar dengan aksentuasi keahlian yang beragam sesuai dengan
program masing-masing tetap dalam integrasi spiritual sehingga tercipta nuansa
rahmatallil‟alamin.
Cita ilmiah lembaga ini memandang bahwa pengetahuan yang diperoleh
tidak berharga bila tidak dalam tekad diamalkan sebagai amal sholeh,
mengamalkan ilmu berlandaskan aqidah agama, dalam semangat akhlak yang
mulia dan demi kemaslahatan umat. STIKES Surya Global Yogyakarta yang
bidang pengelolaannya terfokus pada dunia kesehatan mempunyai nilai mulia
untuk bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang bisa mengabdikan dirinya
pada Nusa dan Bangsa.
Bertolak dari landasan pemikiran tersebut, pola ilmiah pokok STIKES
Surya Global Yogyakarta dapat dirumuskan dalam :
a.
Pertama, mempersiapkan pemimpin yang berjiwa disiplin, rendah hati
dan agamis yang mampu bermanfaat bagi umat.
b.
Kedua, membangun iklim yang dapat mengokohkan aqidah, syari‟ah dan
akhlak bagi civitas akademika.
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B. Visi, Misi dan Tujuan
1. Lembaga STIKES Surya Global
a. Visi
Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang profesional, berwawasan global
dan agamis.
b. Misi
1) Membentuk sarjana kesehatan yang memiliki wawasan kebangsaan,
berkepribadian yang tinggi dan berakhlak mulia.
2) Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau.
c. Tujuan Pendidikan
1) Tujuan Pendidikan Nasional
Tujuan pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.
2) Tujuan Pendidikan Tinggi
a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat
menerapkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi
dan/atau kesenian.
b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya
untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional.
3) Tujuan Pendidikan STIKES Surya Global Yogyakarta
a) Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana kesehatan yang disiplin,
rendah hati dan agamis, mempunyai kemampuan akdemik dan/atau
profesional yang beramal menuju terwujudnya masyarakat adil
makmur.
b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan terutama
bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat
manusia.
2. Visi, Misi Program Studi Kesehatan Masyarakat
a. Visi
Menjadi program studi yang menghasilkan sarjana di bidang Kesehatan
Masyarakat yang profesional, berwawasan global dan agamis.
b. Misi
1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam
mendukung kemajuan Pendidikan Kesehatan Nasional maupun
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Internasional di bidang Kesehatan Masyarakat, sehingga dapat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2) Membentuk Sarjana Kesehatan Masyarakat yang memiliki wawasan
kebangsaan, berkepribadian yang tinggi dan berakhlak mulia.
3. Visi, Misi Prorgam Studi Ilmu Keperawatan
a. Visi
Menjadi program studi yang menghasilkan sarjana di bidang Ilmu
Keperawatan yang profesional, berwawasan global dan agamis.
b.

Misi :
1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam
mendukung kemajuan Pendidikan Kesehataan Nasional maupun
Internasional di bidang Ilmu Keperawatan, sehingga dapat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2) Membentuk Sarjana Keperawatan yang memiliki wawasan
kebangsaan, berkepribadian yang tinggi dan berakhlak mulia.
4. Visi, Misi Program Studi Profesi Ners
a. Visi
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam mendukung
kemajuan Pendidikan Kesehataan Nasional maupun Internasional di bidang
Ners, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
b. Misi
1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam
mendukung kemajuan Pendidikan Kesehatan Nasional maupun
Internasional di bidang Ners, sehingga dapat meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
2) Membentuk Sarjana Ners yang memiliki wawasan kebangsaan,
berkepribadian yang tinggi dan berakhlak mulia.
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan seluruh
kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran pencapaian tujuan organisasi, hubungan
antar fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya.
Saat ini STIKES Surya Global dikelola oleh para pengelola yang profesional
karena memiliki dasar pengalaman dalam mengelola jasa pendidikan.
1. Pengelola STIKES Surya Global Yogyakarta
Ketua
: Sugiono, SIP., MM., MPH
Pembantu Ketua I
: Dwi Suharyanta, ST., MM., M.Kes
Pembantu Ketua II
: Rustiana Setyowati, SE, MM
Pembantu Ketua III
: Supriyadi, S.Kep., Ns
Kepala Program Studi KM : Sri Yuni Tursilowati, SKM
Kepala Program Studi IKP : Riza Yulina Amri, S.Kep. Ns
Kepala Program Studi Profesi: Ani Mashunatul M, S.Kep., Ns
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bagan I. STRUKTUR ORGANISASI STIKES SURYA GLOBAL
YAYASAN
SURYA GLOBAL

KETUA STIKES
SURYA GLOBAL

BPM

PK I
BID. AKADEMIK

KAPRODI

ADM.
AKD

Sumber :

PK II
BID. KEU & UMUM

ADM-KEU

PENGAJA
RAN

SENAT AKADEMI

LPAS

P3SP

RSA

KERUMAHTANGGAAN

PK III
BID. MHS & ALUMNI

ADM. UMUM &
PERSONALIA

ADMINISTRASI
MHAS & ALUMNI

BP2MA

LITBANG

PERPUS
TAKAAN

LAB
KOMP

LAB. KM
LAB IKP

KLINIK
SHB

LPM

Stikes Surya Global Yogyakarta
Keterangan :
P3SP
LPAS
SDMC
BPM
BP2MA
LPM
LITBANG
NEC-C
SHB

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pusat Pengembangan Program Simulasi & Praktik
Lembaga Pengembangan Akhlak Spiritual
Surya Dhuafa Medical Center
Badan Penjaminan Mutu
Biro Pengendalian & Penjaminan Mutu Akademik
Lembaga Pengabdian Masyarakat
Penelitian dan Pengembangan
New English Community-Centre
Sewu Husada Bhakti
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NEC-C

D. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan survai. Survai merapakan jenis
pendekatan penelitian yang ditujukan pada sejumlah besar individu atau kelompok
untuk menggambarkan karakteristik tertentu dari sesuatu populasi. Pendekatan survai
mendapatkan informasi dengan menggunakan kuisioner (Zikmund, [1997]). Alat
penelitian yang digunakan berupa 22 atribut pelayanan jasa sebagai penjabaran dari
lima dimensi pelayanan berdasarkan metode Servqual. Variabel Penelitian berdasar
pada :
a. Fasilitas fisik seperti (loket pelayanan, peralatan komputer)
b. Ketepatan waktu pelayanan kepada mahasiswa
c. Kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan Administrasi P3SP
d. Kemudahan mendapat pelayanan berkaitan dengan banyaknya petugas yang
melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer untuk
memproses dan lain lain.
e. Kepedulian dan perhatian kepada mahasiswa secara individual.
f. Berpenampilan rapi
g. Mudah di hubungi
h. Keramahan dan kesopanan dalam memberikan pelayanan
i. Profesionalisme dalam memberikan pelayanan Administrasi P3SP
j. Pegawai yang mampu memahami keluhan mahasiswa
2. Metode pengumpulan data
a. Pengumpulan data primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan
ataupun organisasi secara langsung melalui obyeknya (Zikmund, [1997]). Dalam
penelitian ini, data primer diperoleh melalui kuisioner yang berisi pertanyaanpertanyaan yang sudah baku serta sesuai dengan data yang diperlukan agar dapat
diketahui kenyataan yang sesungguhnya di lapangan. Butir-butir dalam
pertanyaan dalam kuisioner merupakan Servqual items yang dikembangkan oleh
Parasuraman et al. Kuisioner secara lengkap dapat dilihat di lampiran 1.
b. Pengumpulan data sekunder.
Selain data primer, peneliti ini juga menggunakan data sekunder, yaitu
data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan, bisa berupa catatan
dan laporan perusahaan ataupun berbagai literatur yang berkaitan dengan
penelitian (Zikmund, [1997]). Jadi data sekunder dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan kualitas layanan
dan kepuasan pelanggan.
3. Metode pengambilan sampel
Sampel diperlukan sebagai obyek yang diteliti, dan merupakan bagian dari
populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili
keseluruhan populasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari
populasi mahasiswa Stikes Surya Global jurusan keperawatan sejumlah 103 orang.
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Dengan jumlah tersebut sudah kami anggap cukup mewakili dari seluruh para
mahasiswa jurusan keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta sebagai objek
penelitian ini sekaligus guna efisien dalam pengerjaan penelitian ini.
Teknik yang digunakan adalah kuota sampling dan purposive sampling,
dimana sampel dipilih karena dapat memberikan informasi yang diharapkan atau
sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti (Zikmund, [1997]). Kriteria yang
ditentukan peneliti adalah nasabah yang aktif minimal dalam satu tahun terakhir.
a. Metode Kuota Sampling, ialah :
Merupakan tehnik sampling yang sejenis dengan tehnik sampling strata.
Perbedaannya adalah ketika mengambil sampel dari setiap strata tidak menggunakan
cara-cara random, tetapi menggunakan cara-cara kemudahan (convenience), Caranya
menentukan ukuran sampeldari masing-masing angkatan, lalu teliti siapa sejumlah
orangyang sesuai dengan ukuran sampelyang ditentukan tadi, siapa saja asal berasal
dari angkatan tersebut.
b. Purposive Sampling, ialah :
Dimana sample dipilih karena dapat memberikan informasi yang di harapkan
atau sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti ( Zikmund,1997), kriteria yang
ditentukan peneliti adalah mahasiswa keperawatan (aktif) empat tahun terakhir.
Tehnik yang digunakan ialah kuota sampling dan purposive sampling, di
mana sampel dipilih karena dapat memberikan informasi yang di harapkan.
4. Variabel Penelitian
a. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan
pelayanan yang di janjikan dengan tepat dan terpercaya. Contoh : Layanan tepat
waktu, ramah ,sopan santun, humanis
b. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kcmaun para pegawai untuk membantu para
konsumen / mahasiswa dengan memberikan pelayanan dengan cepat, dan juga
mempunyai kemampuan ketika konsumen membutuhkan bantuan. Contoh : Karyawan cepat tanggap dengan keinginan dan harapan mahasiswa
c. Tangibles (bewujud), yaitu mengacu kepada lingkungan fisik dan perusahaan jasa
berupa fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Contoh : Tempat yang bersih, warna tembok cerah
d. Assurance (Jaminan), yaitu menunjukkan pengetahuan dan kemampuan karyawan
yang dapat menimbulkan keyakinan dan kepercayaan pada konsumen. Contoh: Karyawan siap tanggap dalam pelayanan
e. Emphaty (empati), yaitu meliputi kepedulian dan perhatian kepada konsumen
secara individual. Contoh : -karyawan peduli dan perhatian dengan keinginan
mahasiswa
Kelima dimensi ini kemudian di sebut dengan metode Servqual yang dapat di pakai
untuk mengukur kualitas jasa.
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5. Analisis data
a. Analisis servqual
Analisis ini digunakan untuk mengukur ekspektasi dan persepsi mahasiswa tentang
kualitas jasa yang diberikan oleh unit P3SP Stikes Surya Global Yogyakarta,
sehingga dapat diketahui besarnya kesenjangan yang terjadi. Informasi tentang
ekspektasi dan persepsi mahasiswa didapatkan melalui kuisioner yang berisi .20..
pertanyaan (10. pertanyaan untuk bagian harapan, dan .10. pertanyaan untuk bagian
persepsi). Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberi skor, kemudian akan dibandingkan
antara skor harapan dan kenyataan. Perhitungan skor Servqual menggunakan
persamaan:
Skor Servqual= Skor Persepsi - Skor Ekspektasi
Kualitas jasa dari lima dimensi jasa akan dapat diperoleh dengan mengambil nilai
rata-rata skor Servqual dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dengan
demikian bisa diketahui gambaran penilaian mahasiswa terhadap kualitas
pelayanan Unit P3SP Stikes Surya Global Yogyakarta pada setiap dimensi jasa,
bahkan disetiap atribut pelayanan.
Dalam penulisan ini, model yang di gunakan adalah model SERVQUAL (Service
Quality), model ini juga di kenal dengan istilah Gap Analysis Model. Model
dikembangkan oleh tiga peneliti Amerika, Zeithami, A. Parasuraman, dan Berry,
yaitu sebagai berikut (Tjiptono, 1996:80):
1) Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen
Pada kenyataannya pihak manajeman suatu perusahaan tidak selalu dapat
merasakan atau memahami apa yang diinginkan pelanggan secara tepat.
Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa harus didesain,
dan jasa-jasa pendukung/sekunder apa saja yang diinginkan konsumen.
Contohnya pengelola katering mungkin mengira para pelanggannya lebih
mengutamakan ketepatan waktu pengantaran makanannya, padahal para
pelanggan tersebut mungkin lebih memperhatikan vaiiasi menu yang disajikan.
2) Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan
spesifikasi kualitas jasa
Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan
oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar kinerja tertentu
yang jelas. Hal mi bisa dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen
total manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber daya, atau karena
adanya kelebihan permintaan. Sebagai contoh, manajemen suatu bank meminta
para stafnya agar memberikan pelayanan secara cepat tanpa menentukan
standar atau ukuran waktu pelayanan yang dapat dikategorikan cepat.
3) Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa
Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya karyawan kurang terlatih
(belum menguasai tugasnya), beban kerja melampaui batas, tidak dapat
memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Selain itu mungkin pula karyawan
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dihadapkan pada standar-standar yang kadangkala bertentangan satu sama lain,
misalnya para juru rawat diharuskan meluangkan waktunya untuk
mendengarkan keluhan atau masalah pasien, tetapi disisi lain mereka juga harus
melayani para pasien dengan cepat.
4) Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal
Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh ikian dan pemyataan atau janji
yang dibuat oleh perusahaan. Resiko yang dthadapi perusahaan adalah apabila
janji yang diberikan ternyata tidak dapat dipenuhi. Misalnya brosur suatu
lembaga pendidikan menyatakan bahwa lembaganya merupakan yang terbaik;
memiliki sarana kuliah; praktikum dan perpustakaan lengkap; dan stafpengajar
yang profesional. Akan tetapi saat pelangan datang dan merasakan bahwa
ternyata fasilitas praktikum dan perpustakaannya biasa-biasa saja (hanya
memiliki beberapa ruang kuliah; jumlah komputer relatif sedikit judul dan
eksemplar huku terhatas), maka sebenarnya komunikasi ekstenial yang
dilakukan lembaga pendidikan tersebut telah mendistorsi harapan konsumen
dan menyebabkan terjadinya persepsi negatif terhadap kulitas jasa lemhaga
tersebut.
5) Gap antara jasa yangdirasakan dan jasa yang diharapkan.
Gap mi terjadi apabila pelanggan mengukur kinerjalprestasi perusahaan dengan
eara yang berlainan, atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas jasa
tersebut. Misalnya seorang dokter bisa saja terus mengunjungi pasiennya untuk
menunjukan perhatiannya. Akan tetapi pasien dapat menginteipretasikannya
sebagai suatu indikasi bahwa ada yang tidak beres berkenaan dengan penyakit
yang dideritanya. Dengan model kesenjangan (Gap) tersebut, diharapkan
perusahaan yang menggunakan model mi akan mampu memperbaiki
kekurangan dalam hal perbaikan kualitas pelayanan atau service quality .
Dalam penelitian mi dilakukan pengukuran kualitas pelayanan pada Gap 5,
yaitu kesenjangan (Gap) antara jasa yang dirasakan dengan jasa yang
diharapkan. Dalam model penelitian mi terdapat 5 dimensi yaitu Bukti
Langsung
(Tangibies),
Keandalan
(Reliability),
Daya
Tanggap
(Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy).
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Berikut ini adalah gambar model GAP kualitas jasa :
Konsumen
Komunikasi
dari mulut ke
mulut

Kebutuhan
pribadi

Pengamatan
masa lalu

Jasa yang
diharapkan
Gap 5

Jasa yang
dirasakan

Pemasar
Penyampaian
jasa

Gap 1

Gap 4

Komunikasi
internal

Gap 3

Spesifikasi
kualitas
pelayanan
Gap 2

Persepsi
manajemen

Gambar 3.1. Model Kualitas Jasa
Sumber :Zeithaml, Valerie A., Parasuraman,A., Berry, Leonard L,. “Delivery
Quality” (1990;46).

Service

b. Analisa butir dengan metode importance-performance
Analisa ini digunakan untuk mengetahui apakah P3SP overperforming pada
afribut-atribut yang kurang penting dan underperforming untuk atribut yang
penting. Caranya adalah dengan menggambarkan nilai mean importance dan nilai
mean importance pada sebuah grafik dua dimensi. Sumbu vertikalnya adalah
performance dan sumbu horisontalnya adalah importance.
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Gambar 1. Analisis Importance-Performance
Sumber : Zeithaml, Valerie A., Parasuraman,A., Berry, Leonard L,. “Delivery Service
Quality” (1990;46).

1.

2.
3.
4.

Keterangan:
Kuadran A menunjukkan unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting oleh konsumen
namun manajemen belum melaksanakannya sesuai keinginan konsumen, sehingga
mengecewakan konsumen.
Kuadran B menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan perusahaan,
untuk itu wajib dipertahankan.
Kuadran C menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi
konsumen dan pelaksanaan dari perusahaan biasa-biasa saja.
Kuadran D menunjukkan faktor yang kurang penting dalam mempengaruhi konsumen,
namun perusahaan melaksanakannya dengan berlebihan.

DISKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Rcsponden
1. Jenis Kelamin
Dalam pcnelitian ini yang dijadikan obyek pcnelitian adalah mahasiswa Stikes Surya
Global Yogyakarta. Untuk mcmecahkan masalah dan menguji kebenaran hipotesis yang
telah dikemukakan di depan, dilakukan pengumpulan data dengan kuesioner kepada 103
orang mahasiwa sebagai sampel yang diasumsikan dapat mewakili populasinya. Dari hasil
penyeharan kuesioner tersebut maka diperoleh gambaran umum responden terhadap mutu
pelayanan pegawai Stikes Surya Global Yogyakarta.
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Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa jenis kelamin responden laki-laki dalam
penelitian ini adalah sebanyak 40 orang, sedangkan responden dengan jenis kelamin
perempuan adalah sebanyak 63 orang dari sampel yang telah ditentukan, dan penyebaran
sampel dilakukan secara merata dari angkatan 2009 sampai angkatan 2012 dan data tersebut
menunjukkan bahwa responden perempuan lebih banyak karena mahasiswa perempuan lebih
banyak ditemakan di kampus Stikes Surya Global Yogyakarta.
4.1.1. Idenlitas Responden berdasar Angkatan
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Tabel 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Angkatan/Tahun Masuk
Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa alokasi sampel untuk tiap-tiap
angkatan dapat terlihat dimana jumlah mahasiswa angkatan 2009 berjumlah 21 orang,
angkatan 2010 berjumlah 22 orang, angkatan 2011 berjumlah 25 orang, dan angkatan 2012
berjumlah 35 orang. Untuk angkatan 2012 lebih banyak responden yang dipilih sebagai
sampel dikarenakan di ukur berdasar 10 % dan jumlah mahasiswa masuk tahun ini.
2. Analisis Servqual
Untuk rnengetahui penilaian mahasiswa terhadap kualitas pelayanan P3SP Stikes
Surya Gobal Yogyakarta di setiap dimensi jasa, digunakan analisis Servqual dengan rumus:
Servqual = Skor Persepsi - Skor Ekspektasi

Nilai rata-rata kinerja persepsi dan harapan/ekspektasi mahasiswa di setiap dimensi
jasa dibandingkan, sehingga bisa diketahui besarnya skor servqual, yang menunjukkan
besarnya kesenjangan atau gap yang terjadi antara harapan mahasiswa akan kualitas
pelayanan dengan kinerja sesungguhnya dan karyawan P3SP yang dirasakan oleh mahasiswa.
Semakin besar skor servqual (0 atau positif), semakin besar pula kepuasan yang
dirasakan oleh mahasiswa, karena kinerja pegawai Stikes Surya Global sesui atau bahkan
melebihi apa yang diharapkan oleh rnahasiswa. Hal yang sama berlaku sebaliknya, semakin
kecil skor servqual (< 0 atau negatif), semakin kecil pulakepuasan yang dirasakn oleh
mahasiswa, karena kinerja karyawan Stikes Surya Global Yogyakarta belum sesuai dengan
apa yang diharapkan mahasiswa (harapan mahasiswa lebih besar dari kinerja karyawan Stikes
Surya Global). Ringkasan nilai rata-rata kinerja karyawan Stikes Surya Global, harapan
mahasiswa, dan kesenjangan atau gap tercantum di Tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Nilai Rata-rata Bobot Harapan, Kinerja, dan Kesenjangan/Gap
Untuk Setiap Atribut dan Dimensi
No Atribut
kinerja harapan
gap
1
Peralatan dan afasilitas pendukung layanan
4,35
4,21
0,19
yang memadai
2
Karyawan berpenampilan rapi
4,30
4,26
0,04
Rata-rata tangibles
4,32
4,23
0,11
3
Keandalan dalam pelayanan
4,49
4,40
0,9
4
Pemberian pelayanan tepat waktu
4,25
4,13
0,12
Rata-rata reability
4,37
4,26
0,10
5
Pelayanan yang cepat
4,00
4,18
-0,18
6
Kemudahan dalam memberikan pelayanan
4,95
4,37
0,58
Rata-rata responsiveness
4,47
4,27
0,20
7
Karyawan yang mudah dihubungi
4,30
4,20
0,10
8
Kesopanan dan keramahan karyawan
4,50
4,33
0,17
Rata-rata assurance
4,40
4,26
0,13
9
Perhatian pegawai secara personal kepada
3,79
3,89
-0,10
mahasisa
10 Pegawai yang mampu memahami keluhan
4,22
4,42
-0,22
mahasiswa
Rata-rata emphaty
4,00
4,15
-0,15
Rata-rata total
4,31
4,23
0,078
Dari tabel dapat diketahui adanya ksenjangan positif dan ncgatif di kelima dimensi
jasa, ini berarti pegawai administrasi P3SP yang dirasakan mahasiswa sudah sesuai dengan
harapan mahasiswanya, dengan kata lain harapan mahasiswa sudah lebh kecil daripada
kinerja pegawai administrasi P3SP yang sesungguhnya.
Nilai kesenjangan disetiap dimensi adalah sebagai berikut :
a. Reliability atau keandalan (0,10).
b. Tangibel atu bukti fisik (0,11).
c. Responsiveness atau upaya anggap (0,20).
d. Assurance atau jaminan (0,13).
e. Emphaty (-0,15)
Kondisi tersebut menunjukkan semua dimersi jasa yang kinerjanya dirasakan telah
sesuai atau melebihi harapan mahasiswa (karena hampir seluruh nilainya positif), dimensi
jasa yang dirasakn paling memuaskan mahasiswa adalah dimensi Responsivness atau daya
tangap. Dengan demikian, dimensi daya tanggap merupakan dimensi yang memberikan
sumbangan terbesar pada tingkat kepuasan total mahasiswa. Dimensi Assurance, Tangible
dan Reliability menyusul kemudian, sedangkan dimeisi yang dirasakan belum memuaskan
mahasiswa ada1th dimensi Emphty.
Butir yang paling besar nilai kesenjangan positifnya adalah butir 06 tentang
kemudahan dalam memberikan pelayanan mahasiswa. (nilainyn 0,58), dan butir I tentang
Peralatan dan fasilitas pcndukung layananyang memadai (nilainya 0. 19). ini berarti
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mahasiswa merasakan ketidakpuasan yang tertinggi pada butir I0 tentang pegawai yang
mampu memahami keluhan mahasiswa. (- 0,22). Sebagian besar mahasiswa masih merasakan
bahwa kemampuan pegawai dalam memahami keluhan mahasiswa secara umum belum
memuaskan mahasiswa.
Disamping itu, mahasiswa merasakan ketidakpuasan pada peralatan dan fasilitas yang
digunakan Pegawai administrasi akademik, Sebagian besar mahasiswa masih merasakan
bahwa fasilitas dan peralatan yang digunakan belum memadai.
Butir atai afribut jasa yang dirasakan kurang memuaskan mahasiswa adalah butir 10
tentang karyawan berpenampilan rapi (nilainya -0,22) dan butir 05 tentang perhatian pada
mahasiswa (nilainya -0,18). Pegawai administrasi akademik melayani mahasiswa enam hari
dalam seminggu (hari Senin sampai Sabtu), mulai pukul 08.00 sarnpai pukul 5.00 WIB.
Banyak mahasiswa mengemukakn, saat mereka datang Kebagian administrasi P3SP
karyawan yang sudah ada di kantor berpenampilan baik, saat ini karyawan sudah memiliki
beberapa pakaian seragam, untuk hari senin, selasa, kamis dan sabtu mengenakan seragam
biru muda, hari rabu dan jumat mengenakan seragam berwarna putih dengan bawahan warna
gelap (hitam atau biru).
3. Analisis Butir dengan Metode Importance-Performance.
Untuk mengidentifikasikan atribut-atribut yang harus diperhatikan dan diprioritaskan
oleh P3SP Stikes Surya Global, digunakan analisis butir dengan metode lmportanzePerforrnance. Analisis ini didasakan pada tingkat kepentingan yang dirasakan mahasiswa
dan kinerja karyawan administrasi yang sesangguhnya, sehingga pihak P3SP untuk dapat
menitik beratkan usaha-usaha perbaikan untuk hal-hal atau atribut yang benar-benar dianggap
penting saja oleh mahasiswa, tentu saja agar dapat memuaskan mahasiswanya.
Analisis dilakukan dengan cara menghitung rata-rata Importance atau tingkat
kepentingan dan juga rata-rata performance atau kincrja, dan kemudian memplotkan skor
yang diperoleh dalam grafik dua dimensi lebih dikenal dengan diagram kartesius. Diagram
terseut memiliki 4 kuadran (A, 13, C, dan D), yang masing-masing menunjukkan jenis
kebijakan yang harus diambil oleh pihak rnanajemcn P3SP.
Hasil perhitungan ata-rata performance dan importance dapat dilihat di Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Koordinat Salib Analisis Importance-Performance
Nomor pertanyaan
Performance
Importance
(nomor butir)
(X)
(Y)
1
4,35
4.21
2
4,30
4.26
3
4,49
4.40
4
4,25
4.13
5
4,00
4.18
6
4,95
4.37
7
4,30
4.20
8
4,50
4.33
9
4,79
3.89
10
4,22
4.42
Rata-rata
4,31
4.23
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Angka –angka yang ada pada tabel ini adalah hasil daripada yang di dapat dari penghitungan
kuesioner yang di dapat dari responden mahasiswa keperawatan dari tahun 2009-2012 dan
anda bisa lihat pada Tabel 4.1. Nilai Rata-rata Bobot Harapan, Kinerja, dan
Kesenjangan/Gap. Nilai-nilai dalam table 2 diplotkan pada Diagram kartesius dan
menghasilkan sebagai berikut :
Gambar 4.3. Diagram Kartesius Analisis Importance-permormance

Gambar 2. Diagram Kartesius
Dari Gambar 3 bisa dilihat bahwa letak atribut terbagi dalam empat bagian atau
kuadran, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kuadran A
Menunjukkan unsur-unsur jasa yang dianggap pentingh oleh mahasiswa, namun pihak
P3SP belum melaksanakan sesuai dengan keinginan mahasiswa, sehingga mengecewakan
mahasiswa. Butir-butir dalam kuadran inilah yang seharusnya mendapatkan prioritas
utama dari pihak P3SP. Butir-butir yang termasuk dalam kuadran ini adalah:
a. Butir 2 tentang Karyawan berpenampilan rapi
b. Butir 7 tentang Karyawan yang mudah di hubungi
c. Butir 10 tentang Karyawan yang mampu memahami keluhan mahasiwa
Nilai rata-rata kepentingan yang lumayan tinggi untuk butir 10 tentang Pegawai yang
mampu merahami keluhan mahasiswa., ( nflainya 4,42) ternyata tidak diimbangi dengan
kinerja yang baik dan pegawai administrasi P3SP pada butir yang sama ( nilai rata-ratanya
4,22).
Keadaan ini sesuai dengan hasil analisis servqual, dimana skor kepuasan untuk butir 10
juga merniliki nilia terendah diantara butir lain ( skor servqualnya -0,22 ), yang berarti
mahasiswa merasakan ketidakpuasan yang tertinggi pada butir tersebut.
146 | J u r n a l A L B A M A A M A Y O G Y A K A R T A

Untuk butir 2 ( tentang karyawan berpenampilan rapi ), mahasiswa mcnganggap butir
tersebut penting ( niai importance-nva 4,30), dan kinerja pegawai administrasi P3Sl
ternyata dirasakan masih kurang dan nilai rata-ratanya. Oleh karena itu, jika kelak
dilakukan usaha-usaha perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pcgawai adminitrasi
akademik.
Butir ke 7 (tentang karyawan yang mudah dihubungi) dalam butir ini mahasiswa
rnengganggap kinerja karyawan sudah bagus karena melebihi dari harapan mahasiswa,
butir-butir dalam kuadran A inilah ( butir 2, 7, dan 10 ) yang harus mendapatkan perhatian
atau menjadi prioritas yang utama dari pihak P3SP Stikes Surya Global.
2. Kuadran B
Menunjukkan unsur-unsur jasa yang dianggap penting oleh mahasiswa, dan pihak
adminstrasi P3SP sudah rnelaksanakannya dengan baik sehingga memuaskan mahasiswa.
Butir-butir yang terdapat dalam kuadran B merupakan butir-butir yang harus
dipertahankan kinerjanya oleh pihak administrasi akademik.
Butir-butir yang termasuk dalam kuadran B adalah:
a. Butir 3 (keandalan da]am pelayanan).
b. Butir 6 (kemudahan dalam memberikan pelayanan).
c. Butir 8 (kesopanan dan keramahan pegawai).
Pegawai administrasi P3SP harus berusaha untuk rnernpertahankan kinerja yag telah
dimiliki pada 3 butir tersebut, agar letak butir-butir tersebut tidak bergeser ke kuadran lain.
Untuk itu pihak manajemen Stikes Surya Global sebaiknya selalu memantau kebutuhan
dan keinginan mahasiswa, sehingga pegawai administrasi P3SP dapat mempertahankan
kinerjanya dengan senantiasa menyesuaikan diri dengan tuntutan mahasiswa.

3. Kuadran C
Menunjukkan unsur-unsur jasa yang dianggap kurang penting oleh mahasiswa,
sedangkan pelaksanaanya dari pihak Stikes juga biasa-biasa atau cukup saja. Butir-butir
dalam kuadran ini merupakan butir-hutir dengan prioritas rendah. Termasuk dalam
kuadran ini adalah:
a. Butir 4 ( Pemberian pelayanan tepat waktu).
b. Butir 5 (Pelayanan yang cepat).
Walaupun butir-butir tersebut tidak dianggap penting oleh mahasiswa dan kinerja
pegawa administrasi akadernik atas butir-butir tersebut juga biasa-biasa saja, namun pihak
Stikes juga harus menjaga kinerjanya agar tetap berjalan dengan stabil. Jangan sampai
kinerja pada butir yang tidak dianggap penting tersebut berlebihan, agar letak butir
tersebut tidak bergeser ke kuadran D. dengan demikian, dalam usaha perbaikan kinerja
pegawai, butir-butir dalam kuadran C tcrsebut tidak perlu diprioritaskan.
Mahasiswa menganggap pemberian pelayanan tepat waktu sudah cukup baik.
Pegawai administrasi akademik melayani mahasiswa lima hari dalam seminggu (hari
Senin sampai jumat), mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB, Banyak mahasiswa
mengemukakan, saat mereka datang ke pelayanan Administrasi P3SP untuk melakukan
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urusan pukul 08.00 WIB, karyawan yang sudah ada di kantor bersedia melayani dengan
baik.
Khusus untuk keberadaan butir 5 di kuadran C, kondisi tersebut ternyata kurang
sesuai dengan hasil analisis servqual. Pada analisis servqual, butir 5 (Pelayanan yang
cepat) merupakan butir yang dirasakan tidak memuaskan mahasiswa (skor servqualnya 0,18, adalah skor terendah kedua). Namun ternyata butir tersebut dianggap kurang penting
oleh mah siswa, sehingga butir tersebut tidak prlu dijadikan prioritas oleh Stikes dalam
usaba perbaikan.
4. Kuadran D
Menunjukkan unsur-unsur jasa yang dianggap kurang penting oleh mahasiswa, namun
pihak Stikes melaksanakannya dengan baik sehingga berlebihan dalam kinerjanya.
Kondisi ini memuaskan mahasiswa. Butir-butir yang termasuk dalam kuadran ini adalah:
a. Butir 1 (Peralatan dan fasilitas pendukung laporan yang memadai).
b. Butir 9 (Perhatian pegawai secara personal kepada mahasiswa).
Dalam kuadran D ini peralatan dan fasilitas pendukung laporan memang sudah
tersedia dengan adanya perpustakaan dan fasilitas anjungan internet dan laboratorium naik
laboratoriurn komputer maupun laboratorium praktek kesehatan.
Jika Stikes Surya Global ingin melakukan usaha perbaikan untuk meningkatkan
kinerjanya, sebaiknya lebih diprioritaskan pada butir-butir pada kuadran D tersebut,
bahkan jika memungkinkan sebaiknya sumber daya yang digunakan untuk menunjang
butir-butir tersebut ditambahi.
Khuus untuk keberadaan butir 9 di kuadran D, kondisi tersebut tenyata kurang sesuai
dengan hasil analisis servqual. Pada analisis servqual, butir 9 (perhatian pegawai secara
personal pada mahasiswa) mcrupakan butir yang dirasakan tidak memuaskan mahasiswa
(skor servqualnya -0,10, adalah skor terendah ketiga). Sehingga perbaikan dalam kuadran
ini adalah bukan suatu prioritas untuk di tambah.
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu,
maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Analisis servqual yang di lakukan menghasilkan nilai rata-rata angka positif walaupun
ada angka negatif di satu dimensinya. Reliability atau keandalan (0,10), Tangibel atau
bukti fisik responsiveness atau daya tanggap (0,20), Assurance atau jaminan („0, 13,).
Emphaty (- 0,15), kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir semua dimensi jasa
dengan kinerjanya yang dirasakan telah memenuhi atau melebihi harapan mahasiswa,
walaupun demikian, dapat diketahui bahwa dimensi Emphaty atau empati belum
memberi sumbangan yang bagus pada kepuasaan yang dirasakan mahasiswa.
2. Analisis importance-performance dilakukan untuk membantu pihak P3SP Stikes
Surya Global Yogyakarta urnuk menitik beratkan usaha perbaikan pada butir yang
benar-banar di anggap penting oleh mahasiswa.
a. Butir-butir yang seharusnya mendapatkan prioritas utama dan pihak P3SP (karena
dianggap penting oleh mahasiswa tetapi kinerjanya masih kurang adalah butirbutir dalam kuadran A, yakni butir 10 tentang Pegawai yang mampu memahami
keluhan mahasiswa, butir 2 tentang karyawan berpenampilan rapi dan butir ke 7
tentang karyawan yang mudah di hubungi).
b. Butir yang harus dipertahankan kinerjanya (karena dianggap penting oleh
mahasiswa dan P3SP telah melakukan dengan baik) adalah butir-butir dalam
kuadran B, Butir-butir tersebut adalah butir butir 3 (keandalan dalam pelayanan,
butir 6 (kemudahan dalam memberikan pelayanan) dan buti 8 (1escpanan dan
keramahan pegawai.
c. Butir-butir dengan prioritas rendah (karena mahasiswa menganggap tidak penting
dan kinerjanya karyawar juga biasa-biasa saja) adalah butir-butir dalam kuadran
C yakni butir 4 (pemberian pelayanan tepat waktu) buir 5 (pelayanan yang cepat)
d. Butir yang berehihan dalam kinerjanya adalah butir-butir dalam kuadran D yakni
butir I (peralatan dan fasilitas pendukung yang memadai ) butir 9 (perhatian
pegawai secara personal kepada mahasiswa).
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B. Saran-saran
Untuk dapat meningkatan daya saing di dunia Pendidikan, khususnya dalam
kualitas pelayanan jasa, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak administrasi P3SP
adalah:
a. Pihak manajemen P3SP Stikes Surya Global sebaiknya segera mengadakan perbaikan
kerja dan kinerja pegawai dirasakan masih harus di tingkatkan agar lebih memenuhi
harapan mahasiswa.
b. Sebaiknya usaha perbaikan kinerja pcgawai dilakukan secara periodik, karena
tuntutan mahasiswa pasti juga akan berubah seiring cengan kemajuan zaman.
sehingga P3SP dapat memperbaiki kinerjanya sesuai dengan tuntutan rnahasiswa,
informasi tersebut bisa diperoich dengan cara membuat kotak saran, maupun dengan
diadakannya penelitian tentang kepuasan rnahasiswa secara periodik.
c. Karyawan terutama yang langsung berhubungan dengan mahasiswa adalah ujung
tombak Stikes Surya Global Yogyakarta selaku lembaga pendidikan, bila dalam diri
Karyawan tertanam konsep kepuasaan terhadap mahasiswa, mereka akan menyadari
bahwa memberikan kualitas yang terbaik bagi mahasiswa merupakan suatu
keharusan, kegiatan rutin yang diadakan oleh karyawan dan pihak manajemen Stikes
Surya Global uñtuk meningkatkan motivasi, rasa bangga dan rasa memiliki pada
karyawan, P3SP dapat rnemberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.
d. Stikes Surya Global harus mengadakan pelatihan dan luar lembaga atau instansi
terkait bagi karyawannya untuk meningkatkan soft skill karyawan agar dalam
pelayanan bisa memuaskan seperti harapan mahasiswa.
e. Perlengkapan pendukung seperti komputer dan alat laboratorium juga perlu adanya
peremajaan atau ganti yang baru (bagi alat yang sudah lama).

DAFTAR PUSTAKA
Azwar, J,J dan Taylor, S.A. (1992), Measuring Service Quality: A Reexamination and
Extention Journal of Marketing, Volume 56, hal . 55-68.
Handoko, Hani. (1999), Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi, Yogyakarta, Edisi
1,BPFE, Yogyakarta.
Kloter, Philip,(2000), Marketing Management, The Millenium Edition, International, Inc,.
New Jersey.
Lukman Sampara 1999, Pelayanan Prima, Jakarta Lembaga Administrasi Negara.
Moenir, H A.S 2006, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara
Parasuraman, A., Valerie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry, (1985), Servqual:A Conceptual
Model of Service Quality and Its Implication of Service Quality, Journal of
Marketing, Volume 64, hal .12-40.
Parasuraman, A., Valerie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry, (1988), Servqual:A Multipleitem Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality, Journal of
Marketing, Volume 64, hal .12-40
Reksohadiprodjo, Sukanto (1995), Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi 1, BPFE
Yogyakarta.
150 | J u r n a l A L B A M A A M A Y O G Y A K A R T A

Supranto, Johannes (1997), Pengukuran Tingkat Kepuasaan Pelanggang untuk Menaikkan
Pangsa Pasar, Rineka Cipta, Jakarta.
Sugiarto, Endar 1999, Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa, Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama
Sunu.Pramudya 1999, Peran Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan ISO 9000, Jakarta: PT
Grasindo.
Tjiptono, Fandy (1997), Prinsip-prinsip Total Quality Service, Andi Offset, Yogyakarta.
Tjiptono, Fandi dan Gresorius Candra 2005. Service Quality and Satisfaction, Yogyakarta:
Andi Offset.
Yunus, Zulian 2005. Manajemen Kualitas Produk dan Jasa Edisi pertama cetakan ke empat,
Yogyakarta. Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII

151 | J u r n a l A L B A M A A M A Y O G Y A K A R T A

