
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Isu masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia serta semakin banyak 

bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan program 

pendidikan yang hampir sama atau sejenis akan menyebabkan meningkatnya 

persaingan antar perguruan tinggi termasuk pada perguruan tinggi vokasi. 

Mencermati hal tersebut maka menciptakan keunggulan bersaing (competitive 

advantage) dan memberikan nilai lebih menjadi hal yang penting untuk 

diperhatikan agar dapat dijadikan sebagai modal untuk ikut serta dalam 

persaingan yang semakin terbuka. Lovelock dan Wirtz (2011) mengatakan bahwa 

dengan menciptakan nilai lebih kepada konsumen, yang dapat diukur dengan 

meningkatnya kepuasan, maka dapat menciptakan nilai lebih untuk perusahaan 

atau organisasi. Memberikan kualitas layanan terbaik sehingga dapat menciptakan 

kepuasan kepada stakeholder di pergururan tinggi terutama mahasiswa merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Keinginan mahasiswa 

untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal menjadi sebuah tuntutan dan 

tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi untuk menciptakan kemudahan dan 

kenyamanan baik dari segi infrastruktur, akses pelayanan, dan juga akademik.  

Perguruan Tinggi sebagai sebuah institusi memiliki tanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan yang baik dalam rangka memberikan kepuasan kepada 

kepada mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya sebagai partisipan dalam proses di 

perguruan tinggi namun juga sebagai konsumen. Hill (1995) menyatakan bahwa 

perguruan tinggi merupakan sebuah industri jasa dan pelayanan dimana service 

quality merupakan penentu kritis (critical determinant) dalam rangka 

menyukseskan institusi pendidikan tinggi. Konsep kepuasan dalam konteks 

perguruan tinggi berfokus pada kelompok mahasiswa. Mahasiswa merupakan 

konsumen utama perguruan tinggi dan kepuasan mahasiswa harus dibuat secara 

berkelanjutan dengan pengalaman di kampus selama periode belajar. 

Perguruan Tinggi merupakan institusi yang bergerak dalam bidang jasa 

penyediaan pendidikan tinggi harus memberikan pelayanan yang baik bagi 

mahasiswa sebagai konsumennya. Selalu memberikan kualitas pelayanan yang 

baik maka kepuasan dapat terus meningkat yang pada akhirya akan 

menumbuhkan loyalitas bagi para lulusan sehingga akan memberikan dampak 

positif bagi perguruan tinggi. Secara umum konsumen yang merasa puas akan 

melakukan pembelian ulang dan menceritakan pengalaman baiknya kepada orang 

lain, demikian sebaliknya jika mereka tidak puas maka mereka akan membeli 

produk lain dan menyampaikan pengalaman yang tidak baik kepada orang lain 

(Peter dan Olson 1999). Sementara itu Kotler dan Armstrong (2016) mengatakan 

bahwa beberapa studi menunjukan bahwa kepuasan konsumen yang tinggi akan 

mengarah kepada loyalitas konsumen yang tinggi juga, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik lagi. Meningkatkan kualitas 

pelayanan pada institusi pendidikan tinggi menjadi sangat penting disaat banyak 

bermunculan lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan program pendidikan 

yang hampir sama atau sejenis. Pelayanan yang diberikan oleh perguruan tinggi 

harus dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa sehingga pada akhirnya akan 



2 

 

berdampak pada loyalitas. Thomas (2011) dalam penelitiannya menyebutkan 

pentingnya kepuasan mahasiswa (student satisfaction) dalam menggerakan atau 

mengarahkan loyalitas mahasiswa. Bagian administrasi memegang peran yang 

sangat besar dalam mendukung aturan akademik. Perguruan tinggi harus 

membangun rasionalitas, proporsional, dan transparan di lingkungan administrasi 

untuk meningkatkan perkembangan akademik. Hal tersebut sangat penting yang 

merupakan peran kunci administrasi yang tidak dapat dipisahkan dari akademik 

dan harus memiliki kemampuan administrasi yang baik. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kunanusorn dan Puttawong (2015) menunjukan bahwa kepuasan 

mahasiswa merupakan variabel perantara dan memiliki implikasi bahwa kepuasan 

mahasiswa merupakan faktor utama yang mengarahkan kepada loyalitas 

mahasiswa. 

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengetahui tingkat kepuasan dan 

loyalitas, Rowley (2003) mengatakan terdapat empat alasan pengumpulan umpan 

balik dari mahasiswa merupakan hal yang penting terhadap institusi karena 1) 

dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengekspresikan tingkat 

kepuasan terhadap pengalaman akademik di institusi pendidikan tinggi, 2) 

menyediakan bukti yang dapat diaudit bahwa mahasiswa memiliki kesempatan 

menyampaikan pengalamannya dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

bahan pengembangan dan perbaikan selanjutnya, 3) memungkinkan institusi 

melakukan perbandingan dan menyediakan indikator yang akan berkontribusi 

terhadap reputasi institusi di pasar pendidikan tinggi serta, 4) mendorong 

mahasiswa untuk mengekspresikan pengalamannya terhadap institusi seperti yang 

dialaminya atau dirasakannya. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) merupakan unit kerja di bawah 

Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki kewajiban 

melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan, yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, serta Peraturan Presiden 

Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kewajiban melaksanakan 

reformasi birokrasi tersebut maka diamanatkan kepada seluruh satuan kerja di 

bawah Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk membentuk 

Unit Layanan Terpadu (ULT) hal ini sesuai dengan salah satu tujuan agenda 

reformasi birokrasi adalah pelayanan prima dengan indikator keberhasilannya 

adalah birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.  

Komitmen PNJ untuk menjalankan agenda reformasi birokrasi terutama 

dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa terlihat dari dibentuknya Unit 

Layanan Terpadu (ULT) pada tahun 2017 yang terdiri dari ULT Keuangan dan 

ULT Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Secara struktur organisasi 

ULT Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dikelola oleh Bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang memiliki tugas untuk 

melayanai seluruh hal yang berkaitan dengan Administrasi Akademik dan 
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Kemahasiswaan. Berikut disajikan pada tabel 1 mengenai jenis pelayanan yang 

ada di BAAK PNJ. 

 

Tabel 1  Pelayanan di BAAK PNJ 

Bagian Sub Bagian Jenis Layanan Utama 

Bagian Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

 Layanan Administrasi Akademik 

 Layanan Administrasi Kelulusan 

 Layanan Beasiswa 

 Layanan Kemahasiswaan 

 Layanan Pembuatan Kartu Identitas Mahasiswa 

 Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru 

 Layanan Registrasi Mahasiswa 

Perencanaan Sistem 

Informasi 
 Pelaporan data ke PD Dikti 

 Pengajuan NIDN, NIDK, dan NUP 

 

Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan 

dampaknya pada loyalitas mahasiswa telah banyak dilakukan. Namun peneliti 

belum banyak menemukan penelitian yang menganalisis secara khusus pengaruh 

kepuasan dan dampaknya pada loyalitas mahasiswa di bagian pelayanan akademik 

dan kemahasiswaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengukur 

kepuasan serta dampaknya terhadap loyalitas mahasiswa sebagai pengguna utama 

layanan di Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri 

Jakarta, terhadap kualitas pelayanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan BAAK PNJ terhadap kepuasan 

mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. 

2. Bagaimana kepuasan mahasiswa mempengaruhi loyalitas terhadap Politeknik 

Negeri Jakarta. 

3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas mahasiswa 

terhadap Politeknik Negeri Jakarta. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan BAAK PNJ terhadap kepuasan 

mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. 

2. Menganalisis pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap loyalitas terhadap 

Politeknik Negeri Jakarta. 

3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas mahasiswa 

terhadap Politeknik Negeri Jakarta. 

Manfaat Penelitian 

1. Politeknik Negeri Jakarta dapat memperoleh informasi faktor-faktor apa saja 

yang menyebabkan kepuasan mahasiswa yang disebabkan oleh kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh BAAK PNJ. 




