
 

 

 

 

1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 
Setiap orang, terutama warga negara Indonesia memiliki hak yang sama 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang 
dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, 
dan jenis kelamin. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut 
secara tidak langsung ingin menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi 
bagi setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya pada batang tubuh konstitusi 
UUD 1945 terutama pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan 
Pasal 32 juga turut mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 
bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Rencana 
Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014). 

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar penting yang diharapkan dapat 
membawa perubahan suatu bangsa. Selain menjalankan peran menjadi sarana bagi 
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dunia pendidikan tinggi diharapkan 
mampu menghadirkan proses pembelajaran di kampus yang dapat menjadi 
wahana yang sangat penting untuk merubah pola pikir masyarakat dalam menuju 
terwujudnya masyarakat sipil (civil society) yang demokratis (Dikti, 2004). 

Berpedoman pada keputusan dari Menteri P dan K, Nomor 0140/U/1975 
tanggal 12 Juli 1975, maka ditetapkan suatu organisasi yang memiliki tugas pokok 
untuk melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pokok Departemen P dan K di 
bidang Pendidikan tinggi. Organisasi tersebut dikenal dengan nama Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi atau disingkat Ditjen Dikti. Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi memiliki tugas pokok menangani dan membina bidang 
akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, perguruan tinggi negeri 
dan swasta serta kemahasiswaan. Sesuai perkembangan, Direktorat Jenderal ditata 
kembali menjadi Direktorat Pembinaan Sarana Akademik, Direktorat Pembinaan 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Direktorat Kemahasiswaan 
dan Sekretariatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (www.dikti.go.id). 

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok tersebut, Ditjen Dikti yang saat ini 
berada dibawah koordinasi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
telah menyusun Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi yang dikenal dengan 
HELTS 2003-2010 (Higher Education Long Term Strategy). Dokumen tersebut 
menjadi acuan utama dalam upaya meningkatkan peran pendidikan tinggi di 
Indonesia dalam konteks persaingan global sehingga mampu memperkuat daya 
saing bangsa. 

Daya saing suatu bangsa dapat ditingkatkan apabila kesehatan organisasi 
pendidikan tinggi baik di tingkat nasional maupun perguruan tinggi dapat 
diwujudkan, sehingga supaya dapat menjadi organisasi yang sehat. Hal ini 
menjadi dasar perubahan peran Ditjen Dikti dari regulator dan eksekutor, menjadi 
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regulator, fasilitator, enabler, sementara perguruan tinggi perlu memiliki otonomi 
dalam mengelola masing-masing institusinya sehingga mampu menghasilkan 
lulusan yang berkualitas tinggi, mengembangkan dan menyebarluaskan 
pengetahuan, melakukan pembaharuan dalam proses perkembangan budaya 
bangsa, serta mampu memberikan layanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi 
masyarakat. (Dikti, 2004). 

Ditjen Dikti dalam buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang 
diterbitkan tahun 2010 menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 52 Bab XVI di 
bawah judul “Pengawasan” dinyatakan bahwa Pemerintah melakukan pengawasan 
atas penyelenggaraan pendidikan (termasuk pendidikan tinggi) yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat 
dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan. 
Hal tersebut menempatkan Pemerintah sebagai satu-satunya pemegang tanggung 
jawab pengawasan atas penyelenggaran pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, 
baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). 

Lebih lanjut dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat perbaikan 
terhadap UU Sisdiknas sehingga digantikan oleh UU Sisdiknas baru yaitu 
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU 
Sisdiknas baru tersebut menyatakan bahwa pembaharuan sistem pendidikan 
memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam 
undang-undang ini meliputi, antara lain pelaksanaan pengawasan dalam sistem 
pendidikan nasional (butir 13). UU Sisdiknas baru dalam Pasal 8 menyarakan 
bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. UU Sisdiknas baru juga 
menjelaskan mengenai penetapan otonomi perguruan tinggi diatur melalui Pasal 
24 ayat (2) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam 
mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggara pendidikan tinggi, 
penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Hal tersebut diperkuat melalui 
Pasal 50 ayat (6) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan 
dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Otonomi 
pergururan tinggi yang dimaksudkan adalah kemandirian perguruan tinggi untuk 
mengelola sendiri lembaganya. (Dikti, 2010) 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional yang dikoordinasikan 
langsung oleh Ditjen Dikti telah menetapkan 3 kegiatan yang bertujuan menjamin 
mutu penyelenggaraan perguruan tinggi. Ketiga kegiatan yang dimaksud adalah 

1. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED); 
2. Akreditasi Perguruan Tinggi; dan 
3. Penjaminan Mutu. 
Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam upaya 

menjaga kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, telah menetapkan beberapa 
syarat untuk menentukan kelayakan penyelenggara perguruan tinggi yang biasa 
dikenal dengan istilah “akreditasi”. Beberapa aspek yang ditetapkan BAN-PT 
untuk akreditasi Program Studi pada tingkatan Strata-1 (S1) antara lain : 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian; 
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; 
3. Mahasiswa dan lulusan; 



3 

 

 

 

4. Sumber daya manusia; 
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik; 
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi; 
7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. 
 
Dewasa ini, lembaga pendidikan tidak hanya dikelola oleh Pemerintah, 

sebaliknya sektor swasta juga mulai melihat adanya peluang dalam pengelolaan 
lembaga pendidikan, salah satunya adalah Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi 
merupakan salah satu industri jasa yang memiliki masa depan cerah dan daya tarik 
tersendiri, hal ini terlihat dari kian maraknya institusi penyelenggara pendidikan 
tinggi dalam kurun waktu satu dekade terakhir (Pusat Statistik Pendidikan, 2010). 

Pada setiap akhir tahun ajaran, Pusat Statistik Pendidikan mengeluarkan 
Rangkuman Statistik Persekolahan (Tabel 1) yang memuat informasi mengenai 
berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia.  
 

Tabel 1 Rangkuman statistik persekolahan  

Keterangan Satuan 
Tahun Peningkatan 

(%) 2000/2001 2009/2010 

Perguruan Tinggi Buah 1 747 3 011 72.35 

Negeri Buah 76 83 9.21 

Swasta Buah 1 671 2 928 75.22 

Pendaftar Orang 1 792 636 2 402 773 34.04 

S0 Orang 436 132 398 115 -8.72 

S1 Orang 1 356 504 2 004 658 47.78 

Mahasiswa Tingkat 1 Orang 703 996 960 652 36.46 

S0 Orang 194 283 173 875 -10.50 

S1 Orang 509 713 786 777 54.36 

Jumlah Mahasiswa Orang 2 618 704 4 087 573 56.09 

S0 Orang 551 547 991 261 79.72 

S1 Orang 2 067 157 3 096 312 49.79 

Lulusan Orang 385 607 609 518 58.07 

S0 Orang 121 517 174 967 43.99 

S1 Orang 264 090 434 551 64.55 

Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, 2001-2010 
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Berdasarkan data Rangkuman Statistik Persekolahan pada tahun 2000/2001, 
jumlah institusi penyelenggara pendidikan tinggi (Akademi, Institut, Politeknik, 
Sekolah Tinggi dan Universitas) di Indonesia mencapai 1.747 institusi 
penyelenggara pendidikan (76 dikelola Pemerintah dan 1.671 dikelola Swasta) 
sedangkan pada tahun 2009/2010 mencapai 3.011 institusi penyelenggara 
pendidikan (83 dikelola Pemerintah dan 2.928 dikelola swasta) sehingga terjadi 
peningkatan sebesar 72.35%. 

Sejalan dengan peningkatan jumlah institusi penyelenggara pendidikan, 
jumlah mahasiswa juga mengalami kenaikan akan tetapi kenaikan yang terjadi 
lebih rendah dari peningkatan jumlah institusi penyelenggara pendidikan. 
Berdasarkan data Rangkuman Statistik Persekolahan, jumlah mahasiswa (S0 dan 
S1) pada tahun 2000/2001 mencapai 2.618.704 orang dan meningkat menjadi 
4.087.573 orang pada tahun 2009/2010 sehingga hanya terjadi peningkatan 
sebesar 56.09%. 

Perkembangan yang cepat dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan 
tinggi menuntut semua perguruan tinggi baik yang dikelola negeri maupun swasta 
untuk mampu menyelenggarakan pendidikan secara profesional. Menurut 
Dardjowidjojo (1992), persepsi yang berkembang adalah sarana pendidikan 
terletak pada adanya gedung yang mewah dan ruangan ber-AC. Lebih lanjut 
beliau menjelaskan bahwa meskipun harus diakui jika unsur kenyamanan fisik 
merupakan bagian penting dalam proses belajar-mengajar, namun yang lebih 
penting adalah sarana yang berkaitan dengan kehidupan akademik para civitas 
akademikanya. Sarana yang dimaksud antara lain prasarana akademik yang 
meliputi perpustakaan, laboratorium, bengkel praktek, dan ruang gambar; 
Peraturan akademik yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, 
mengontrol, dan mengevaluasi jalannya roda pendidikan; Peraturan administrattif 
mengenai tata kerja, kepangkatan, cuti, jaminan kesehatan, pensiun, studi lanjut; 
dan prasarana lain yang menjadi landasan mutu dari suatu perguruan tinggi yaitu 
adanya tenaga pengajar yang berkualitas. 

Apabila sebuah instansi maupun perusahaan yang bergerak di bidang 
penyedia layanan jasa tidak pernah melakukan evaluasi pelayanan yang diberikan, 
maka instansi tersebut tidak dapat memperoleh gambaran harapan konsumen 
sehingga dapat berdampak pada beralihnya konsumen ke penyedia jasa lainnya 
yang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai harapan konsumen. 
Saat ini pengukuran jasa kualitas pendidikan tinggi adalah melalui proses 
akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT. Akreditasi merupakan suatu proses dan 
hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai 
dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan 
standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status 
mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat (Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi, 2008). 

Lebih dari 3000 PTS tersebar di seluruh Indonesia, akan tetapi tidak banyak 
PTS yang mampu bertahan selama lebih dari 50 tahun. Universitas Katolik 
Indonesia Atma Jaya atau dikenal dengan Unika Atma Jaya merupakan salah satu 
PTS yang mampu mempertahankan eksistensinya selama lebih dari 50 tahun.  
Menurut survei dari Majalah Globe Asia (2008) Unika Atma Jaya mendapat 
ranking 3 di antara seluruh universitas swasta di Indonesia. Survei itu juga 
didukung oleh survei yang dilakukan Pusat Data dan Analisis Tempo (2010) 
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bahwa Unika Atma Jaya di tingkat nasional berada di urutan keempat sebagai 
universitas swasta terbaik menurut persepsi calon mahasiswa dan orang tua. Hasil 
survei lain dari Majalah Tempo menyatakan bahwa sejak tahun 2005 hingga 2007 
Unika Atma Jaya termasuk dalam Top 10 dari universitas-universitas di Indonesia 
(id.wikipedia.org). 

Berbagai usaha di lakukan Unika Atma Jaya dalam menyesuaikan diri dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Unika Atma Jaya terus berbenah dan 
melakukan penyempurnaan di semua bidang pelayanan pendidikan, salah satunya 
dengan pendirian Fakultas Teknobiologi. Fakultas Teknobiologi berdiri pada 
tahun 2002 dan merupakan fakultas termuda yang dimiliki oleh Universitas Atma 
Jaya Jakarta. Fakultas Teknobiologi hanya memiliki satu program studi, yaitu 
Program Studi Biologi dan merupakan salah satu fakultas di Universitas Katolik 
Atma Jaya dengan perkembangan yang sangat pesat meskipun usianya yang baru 
genap 10 tahun. Fakultas Teknobiologi memiliki visi menjadi institusi pendidikan 
terkemuka dalam perkembangan Biologi Modern yang memiliki keunggulan 
akademik dan profesionalisme dalam bidang Bioteknologi, yang konsisten 
mewujudkan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan budaya Indonesia dalam 
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dunia. Fakultas Teknobiologi dalam upaya 
mewujudkan visi tersebut menetapkan misi yaitu: 

i. Menyelenggarakan pendidikan yang efisien dan efektif dalam suasana 
akademik yang professional dan bermartabat untuk mengembangkan 
sumber daya manusia yang mandiri dalam bidang Biologi Modern dan 
Bioteknologi; dan 

ii. Melakukan penelitian Biologi Modern dan Bioteknologi dengan 
memanfaatkan sumber daya alam secara beretika serta menerapkan inovasi 
dalam Bioteknologi bagi kesejahteraan manusia. 

Sejak berdiri, Fakultas Teknobiologi berupaya memberikan layanan terbaik 
dan secara berkesinambungan meningkatkan layanan yang diberikan. Pada bidang 
akademik, Fakultas Teknobiologi didukung oleh 20 dosen tetap. Sebagian besar 
dari dosen tersebut telah menempuh jenjang pendidikan tertinggi (S3), yakni 
sebanyak 10 orang (50%), 6 dosen berkualifikasi S2 (30%) dan hanya 4 orang 
yang berkualifikasi S1. Seluruh dosen yang hanya memiliki kualifikasi S1 sedang 
melanjutkan studi baik ke jenjang S2 maupun pada jenjang S2 sekaligus S3. Pada 
bidang administrasi, beberapa wujud pencapaian Fakultas Teknobiologi antara 
lain keberhasilan penerapan ISO 9001:2008 pada tahun 2009, dan Akreditasi 
ulang (reakreditasi) pada tahun 2011, sedangkan untuk karyawan juga 
mendapatkan beberapa penghargaan individu pada tingkat Kopertis antara lain 
Dosen Berprestasi dan Teknisi Berprestasi serta beberapa penghargaan lainnya.  
Selain itu, Fakultas Teknobiologi juga menyediakan pelayanan pada bidang 
laboratorium yang merupakan salah satu daya tarik Fakultas Teknobiologi. 
Fakultas Teknobiologi memiliki 1 laboratorium yang khusus diperuntukkan bagi 
kegiatan pengajaran, 4 laboratorium bagi mahasiswa yang melakukan penelitian 
dengan pendalaman berbeda, 4 ruangan penunjang untuk kegiatan preparasi yang 
serupa laboratorium, 2 ruangan penunjang umum, dan 1 laboratorium mandiri 
yang khusus digunakan untuk kegiatan penelitian staf/dosen serta beberapa 
program-program pelayanan laboratorium meliputi analisis maupun penyediaan 
sarana kerja. 
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Soenjono Dardjowidjojo (1992) dalam bukunya berjudul “PTS dan 
Potensinya di Hari Depan” menjelaskan bahwa pada umumnya PTS cenderung 
mengandalkan sumber pendanaannya pada kontribusi mahasiswa, meskipun 
sebenarnya sumber dana juga dapat diperoleh dari kegiatan non-akademik seperti 
kerjasama dengan perusahaan-perusahaan maupun instansi lainnya. Sebaliknya 
pengukuran kualitas jasa pendidikan tinggi melalui akreditasi BAN PT cenderung 
berfokus pada sumberdaya yang dimiliki suatu perguruan tinggi dan 
meninggalkan unsur pengalaman yang dirasakan mahasiswa selama menjalani 
proses belajar di perguruan tinggi tersebut. 

Menurut Dardjowidjojo (1992), terdapat beberapa hal penting dalam 
pengelolaan perguruan tinggi khususnya pengelolaan PTS, antara lain secara 
internal PTS lebih bebas, lebih fleksibel, dan lebih bisa bergerak cepat daripada 
PTN sehingga PTS selain berorientasi pada hasil dengan menghasilkan lulusan 
yang berkualitas, juga harus memperhatikan kepuasan mahasiswa sebagai 
stakeholder kunci terhadap layanan yang diterimanya selama mahasiswa tersebut 
menempuh pendidikan. PTS harus bisa mengetahui persepsi dan ekspektasi 
mahasiswa terhadap kualitas jasa pendidikan tinggi yang dirasakan oleh 
mahasiswa disamping penjaminan mutu akreditasi dari BAN PT. 

Srinadi dan Nilakumawati (2008) menyatakan keberhasilan fakultas sebagai 
unit kerja dalam perguruan tinggi sangat ditentukan oleh mutu pelayanan yang 
diberikan, dimana pelayanan yang bermutu dapat diidentifikasi melalui kepuasan 
pelanggan, dalam hal ini adalah mahasiswa. Persaingan yang semakin ketat dalam 
pengelolaan jasa pendidikan membuat Fakultas Teknobiologi ingin senantiasa 
memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Hal tersebut dilakukan 
supaya dapat menjamin kepuasan konsumen serta membuat Fakultas 
Teknobiologi tetap mampu bersaing dalam bidang pengelolaan jasa pendidikan. 

Sejalan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Fakultas Teknobiologi 
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif 
seperti yang tertuang pada misi yang pertama adalah tidak diketahui kepuasan 
mahasiswa yang merupakan konsumen utama jasa layanan yang diberikan 
Fakultas Teknobiologi sendiri. Selama ini pengukuran kepuasan mahasiswa hanya 
dilakukan dengan cara konvensional menggunakan kotak saran maupun Borang 
Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar untuk setiap mata kuliah pada setiap akhir 
semester. 

Borang Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar terdiri dari beberapa pertanyaan 
antara lain: dua pertanyaan berkaitan dengan Materi perkuliahan/praktikum 
(Kualitas materi kuliah yang diberikan dan Pentingnya materi kuliah), enam 
pertanyaan berkaitan dengan staf pengajar (Persiapan staf dalam mengajar, 
Pengetahuan staf pengajar, Kemampuan mengajar, Waktu yang disediakan untuk 
diskusi di dalam kelas, Waktu yang disediakan untuk diskusi di luar kelas, dan 
Disiplin staf pengajar) serta empat pertanyaan berkaitan dengan harapan dan saran 
(Minat mengikuti kuliah, Bertambahnya pengetahuan, Nilai akhir yang 
diharapkan serta saran untuk perbaikan). 

Pengelolaan jasa khususnya dibidang pendidikan berbeda dibandingkan 
penyediaan jasa pada bidang lain seperti kesehatan, transportasi, logistik maupun 
telekomunikasi. Pada bidang pendidikan konsumen yang merasa puas tidak akan 
melakukan pembelian ulang (repeat order) untuk tingkat yang sama seperti pada 
bidang jasa lainnya, karena konsumen pada bidang pendidikan hanya dapat satu 
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kali merasakan pelayanan jasa tersebut, hal tersebut menyebabkan pengelolaan 
dibidang pendidikan menjadi berbeda dengan pelayanan di bidang jasa lainnya. 
Persaingan yang semakin ketat dalam pengelolaan jasa pendidikan menuntut 
penyedia jasa layanan pendidikan untuk mampu menganalisis persepsi dan 
harapan konsumennya untuk selanjutnya mengetahui kepuasan konsumen yang 
merasakan jasa pendidikan tersebut. 

Penggunaan kotak saran maupun Borang Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar 
memiliki banyak keterbatasan dan dirasakan belum mampu menjelaskan kepuasan 
mahasiswa secara menyeluruh dan lebih spesifik. Sebaliknya banyak 
penyelenggara penyedia jasa layanan lain di bidang pendidikan tinggi yang telah 
melakukan analisis berkaitan dengan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan 
yang diterimanya dengan lebih spesifik. Beberapa penelitian telah menggunakan 
dimensi-dimensi dalam Service Quality untuk secara spesifik mendapatkan 
informasi berkaitan dengan kepuasan mahasiswa serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Service Quality terdiri dari lima dimensi yang berkaitan erat 
dengan pelayanan di bidang jasa secara umum. Hal tersebut memungkinkan untuk 
menggunakan dimensi-dimensi ServQual untuk mendapatkan informasi berkaitan 
dengan kepuasan mahasiswa.  

Berdasarkan beberapa keterbatasan tersebut, maka diperlukan suatu alat bantu 
pengukuran kepuasan mahasiswa menggunakan Servqual yang dikombinasikan 
dengan aspek pelayanan akademik, administrasi dan laboratorium untuk 
mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan Fakultas 
Teknobiologi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berupaya membuat suatu analisis 
untuk mengetahui persepsi dan harapan mahasiwa terhadap pelayanan yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Teknobiologi serta tingkat kepuasan yang 
dirasakan mahasiswa. 

 
 

Rumusan Masalah 
 
Sejak didirikan, Fakultas Teknobiologi Unika Atma Jaya hanya mengukur 

kepuasan pelayanan yang diberikan dengan cara konvensional melalui kotak saran 
dan evaluasi dosen. Karena luasnya cakupan aspek dalam penyelenggaraan 
pendidikan tinggi maka dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada aspek 
pelayanan yang diberikan dan dikelola langsung oleh Fakultas Teknobiologi dan 
berkaitan langsung dengan mahasiswa sebagai stakeholder kunci, yaitu aspek 
akademik, administrasi dan laboratorium. Pemilihan aspek pelayanan mahasiswa 
dikarenakan aspek tersebut berkaitan langsung dengan kepuasan mahasiswa 
sehingga diharapkan mendapatkan informasi mengenai persepsi dan harapan 
mahasiswa terhadap pelayanan Fakultas Teknobiologi 

 
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

i. Bagaimanakah tingkat layanan Program Studi Biologi, Fakultas 
Teknobiologi, Unika Atma Jaya? 

ii. Apakah para mahasiswa merasa puas terhadap pelayanan Program Studi 
Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya? 



8 

 

 

 

iii.  Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap 
pelayanan Program Studi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas 
Katolik Indonesia Atma Jaya? 

iv. Langkah-langkah manajerial apa saja yang harus dilakukan Program Studi 
Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya? 

 
 

Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis : 
1. Tingkat layanan Program Studi Biologi, Fakultas Teknobiologi, 

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 
2. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Program Studi Biologi, 

Fakultas Teknobiologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

pelayanan Program Studi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas 
Katolik Indonesia Atma Jaya. 

4. Merumuskan implikasi manajerial yang diajukan kepada Program Studi 
Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 
Penelitian ini membahas mengenai kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan 

Program Studi Biologi, Fakultas Teknobiologi di Universitas Katolik Atma Jaya 
dan diharapkan dapat memberikan manfaat pada: 

1. Bagi Program Studi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Katolik 
Indonesia Atma Jaya sebagai salah satu pertimbangan dalam 
merencanakan perbaikan dan pengembangan kualitas layanan terutama 
terhadap mahasiswa. 

2. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana melatih 
kemampuan penulis dalam menganalisis masalah berdasarkan aplikasi 
teori serta menambah wawasan dan pengetahuan. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan 
pertimbangan dan pembandingan untuk melakukan penelitian mengenai 
kepuasan konsumen. 

 
 

Ruang Lingkup 
 
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi pada kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan jasa 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Program Studi Biologi, Fakultas 
Teknobiologi di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 

Kriteria mahasiswa yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Universitas Atma Jaya yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di 
Program Studi Biologi, Fakultas Teknobiologi pada Semester Genap Tahun 
Ajaran 2011/2012. 
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