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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 
 

2.1 Model-model Penelitian Terdahulu 

  

 Kayastha (2011) melakukan penelitian menggunakan 5 variabel HEdPERF 

dan menambahkan 2 variabel independen yaitu design,delivery and assessment 

dan group size untuk mengukur kepuasan mahasiswa. Dalam jurnalnya yang 

berjudul “A study of graduate student satisfaction towards service quality of 

University in Thailand”, Kayastha (2011) memperoleh data melalui 303 kuesioner 

yang disebarkan ke mahasiswa universitas di Thailand menggunakan non 

probabilitas sampling yaitu convinience sampling dalam bentuk hardcopy dan 

softcopy. 

 Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel independen yang diteliti 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Keterbatasan penelitian ini 

adalah penelitian ini tidak mewakili seluruh populasi mahasiswa yang belajar di 

Thailand. Dengan demikian, ruang lingkup dan ukuran sampel menjadi 

keterbatasan utama. Kemudian, Penelitian ini dilakukan di Bangkok di kalangan 

mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.  

 Siswa berpartisipasi dari Webster University, AIT, Mahidol University, 

Chulalongkorn University, Assumption dan Bangkok University. Sementara ini 

menyediakan campuran berbagai responden, hasilnya mungkin tidak umum untuk 

mewakili semua universitas menawarkan program pascasarjana. Penelitian 

dilakukan di kalangan mahasiswa di universitas-universitas yang berada di dekat 

Bangkok.   
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 Oleh karena itu, penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk 

bagian lain dari Thailand. Mungkin ada variabel lain yang berkaitan dengan 

kualitas pelayanan yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Penelitian ini 

dilakukan secara eksklusif dalam bahasa Inggris.  

 Sementara ini menghilangkan kebutuhan untuk terjemahan dari pertanyaan 

survei, bahasa juga dapat menjadi salah satu keterbatasan. Namun, seperti 

universitas memiliki mahasiswa yang “non-Thai”, ini memungkinkan untuk setiap 

mahasiswa potensial untuk diwawancarai. 

Gambar 2.1 

Model Pengaruh  Non-academic aspects, Academic aspects, Reputation, Program 

issues, Access, Group Size dan Design,Delivery and assesment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kayastha (2011).  
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mengherankan bahwa praktisi dan akademisi sama tertarik pada akurat mengukur 

kualitas pelayanan dalam rangka lebih memahami pentingnya anteseden dan 

konsekuensi, dan pada akhirnya menetapkan metode untuk meningkatkan kualitas 

untuk mencapai keunggulan kompetitif dan membangun loyalitas pelanggan. 

(Abdullah, 2005) 

Abdullah (2005) juga mengatakan tekanan menggerakkan organisasi yang 

sukses terhadap kualitas layanan membuat pengukuran kualitas pelayanan dan 

manajemen berikutnya menjadi sangat penting. Akan Tetapi, masalah yang 

melekat dalam pelaksanaan strategi tersebut telah diperburuk oleh sifat dari 

kualitas layanan kontruk yang sulit dipahami menjadikan kualitas layanan sangat 

sulit untuk didefinisikan dan diukur.  

Meskipun peneliti telah mencurahkan banyak perhatian kualitas layanan, 

masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan dan perlu ditangani, dan 

yang paling kontroversial mengacu pada instrumen pengukuran. Sebuah usaha 

untuk menentukan independen standar evaluasi layanan tertentu konteks telah 

mendorong pengaturan dari beberapa metodologi. (Abdullah, 2005) 

Dalam dekade terakhir, munculnya instrumen pengukuran yang beragam 

seperti SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), SERVPERF (Cronin dan Taylor, 

1992) dan Evaluated Performance (EP) (Teas, 1993), telah memberikan 

kontribusi besar terhadap pembangunan dalam studi kualitas layanan. 

SERVQUAL mengoperasikan kualitas layanan dengan membandingkan persepsi 

layanan (perceived quality) yang diterima dengan harapan (expectation), 

sementara SERVPERF hanya mempertahankan persepsi kualitas layanan. Di sisi 
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lain, skala EP mengukur kesenjangan antara kinerja yang dirasakan dan jumlah 

ideal fitur dari yang pelanggan harapkan (Abdullah, 2005). 

Beragam studi menggunakan skala ini telah menunjukkan adanya 

kesulitan yang dihasilkan dari komponen konseptual atau teoritis maupun 

komponen empiris. Namun demikian, banyak penulis setuju bahwa penilaian 

pelanggan terhadap layanan yang diberikan secara terus-menerus hanya 

bergantung pada kinerja, sehingga menunjukkan bahwa pengukuran berdasarkan 

kinerja menjelaskan lebih dari varians kualitas pelayanan secara keseluruhan 

(Oliver, 1989; Bolton dan Drew, 1991; Cronin dan Taylor, 1992; Boulding et al., 

1993; Quester et al., 1995).  

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang lain dengan  

membandingkan metode ini dalam lingkup kegiatan pelayanan, sehingga 

mengkonfirmasikan bahwa SERVPERF (performance-only) menghasilkan 

estimasi yang lebih handal, konvergen dan diskriminan validitas lebih besar, lebih 

besar menjelaskan varians, dan Bias akibatnya kurang dari skala SERVQUAL dan 

EP (Cronin dan Taylor, 1992; Parasuraman et al., 1994; Quester et al., 1995; 

Llusar dan Zornoza, 2000). Sehingga dampak kualitas layanan bisa dipungkiri, 

SERVPERF menjadi pengukur kualitas pelayanan umum dan mungkin tidak 

menjadi instrumen benar-benar memadai yang digunakan untuk menilai perceived 

quality dalam pendidikan tinggi.  

Saat ini, pendidikan tinggi yang didorong ke arah persaingan komersial 

dikarenakan oleh kekuatan ekonomi yang dihasilkan dari perkembangan 

pendidikan pasar global dan pengurangan dana pemerintah yang memaksa 

Suherdianata, Analisa Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa di Batam, 2015 
UIB Repository(c)2015



13 

 

perguruan tinggi untuk mencari sumber dana lain. Perguruan tinggi harus peduli 

tidak hanya pada nilai-nilai masyarakat dalam keterampilan dan kemampuan 

lulusan mereka (Ginsberg, 1991; Lawson, 1992), tetapi juga bagaimana perasaan 

siswa mereka tentang pengalaman pendidikan mereka (Bemowski, 1991).  

Hattie (1990) dan Soutar dan McNeil (1996) menentang sistem kontrol 

terpusat, dimana pemerintah menyiapkan sejumlah indikator kinerja yang terkait 

dengan keputusan pendanaan. Ada sejumlah masalah dalam mengembangkan 

indikator kinerja dalam pendidikan tinggi. Salah satu masalah tersebut adalah 

bahwa indikator kinerja cenderung menjadi langkah-langkah kegiatan dan bukan 

ukuran sebenarnya dari kualitas layanan pendidikan siswa (Soutar dan McNeil, 

1996).  

Indikator kinerja ini mungkin memiliki sesuatu hubungan dengan penyedia 

pendidikan tinggi, tetapi mereka pasti gagal untuk mengukur kualitas pendidikan 

yang diberikan dengan cara yang komprehensif (Abdullah, 2005). 

Sebuah survei yang dilakukan oleh Owlia dan Aspinwall (1997) meneliti 

pandangan yang berbeda profesional dan praktisi pada kualitas pendidikan yang 

lebih tinggi dan menyimpulkan bahwa customer-orientation dalam pendidikan 

tinggi adalah prinsip yang berlaku umum.  

Pengalaman siswa di lembaga pendidikan tinggi harus menjadi kunci  

indikator kinerja yang perlu dituju. Oleh karena itu menjadi penting untuk 

mengidentifikasi faktor penentu atau faktor kritis kualitas layanan dari sudut 

pandang siswa sebagai pelanggan utama (Abdullah, 2005). 
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Dalam pandangan itu, Abdullah (2005) mengusulkan HEdPERF (Higher 

Educational PERFormance), sebuah pengukuran berbasis kinerja baru dan lebih 

komprehensif skala yang usaha untuk mendapatkan penentu kualitas layanan 

otentik dalam sektor pendidikan. 41-item Instrumen telah diuji secara empiris 

untuk unidimensionality, reliability dan validity menggunakan kedua eksplorasi 

dan konfirmasi analisis faktor.  

Secara khusus, kemampuan skala HEdPERF lebih ringkas adalah 

dibandingkan dengan dua alternatif yaitu instrumen SERVPERF dan merger 

HEdPERF-SERVPERF sebagai skala moderat. Tujuannya adalah untuk menilai 

kekuatan relatif dan kelemahan masing-masing instrumen dalam rangka untuk 

menentukan instrumen memiliki kemampuan pengukuran yang unggul dalam hal 

unidimensionality, reliability, validity dan menjelaskan kualitas layanan.  

Akhirnya, hasil studi banding ini digunakan untuk memperbaiki skala 

HEdPERF, mengubahnya menjadi sebuah pengukuran instrumen kualitas layanan 

yang ideal untuk sektor pendidikan tinggi. 

Abdullah (2005) mengembangkan variabel pengukur yg baru yang disebut 

dengan HEdPERF (Higher Education Performance) dan melakukan penelitian 

mengenai hubungan antara non-Academic aspects, academic aspects, reputation, 

program issues, access dan understanding terhadap student satisfaction yang 

dipublikasikan melalui jurnal yang berjudul “The Development of HEdPERF : a 

new measuring instrument of service quality for the higher education sector”.  

Dalam penelitian ini, Abdullah (2005) melakukan percobaan dengan 

menggunakan 680 kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa di enam 
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Universitas di Malaysia. Sebanyak 409 kuesioner yang dikembalikan, yang 

tingkat pengembaliannya 60.1%.  Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan 

positif dan signifikan 6 dimensi service quality ini terhadap kepuasan mahasiswa. 

Penting bahwa temuan empiris ini untuk dievaluasi mengingat adanya 

keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam studi ini adalah penelitian 

ini dilakukan hanya pada sektor layanan tunggal, yaitu penelitian ini hanya 

ditujukan kepada pendidikan tinggi.  

Beberapa peneliti berpendapat bahwa pendekatan ini berpotensi dalam 

kurangnya generalisasi, tapi yang menarik dari penelitian ini adalah dapat 

menghilangkan masalah yang terkait dengan efek perbedaan industri. Untuk 

penelitian kedepan peneliti mengharapkan bisa memakai obyek peneltian yang 

berbeda latar belakangnya, sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang 

maksimal.  
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    Gambar 2.2 

Model Pengaruh Non-academic aspects, Academic aspects, Reputation, Program 

issues, Access dan  Understanding Terhadap Student Satisfaction 

                          

           

                                   

                                  

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Abdullah (2005). 

 Dalam penelitian Brochado (2009) mendapatkan data dari penelitiannya 

yang dipublikasikan dalam jurnal yang berjudul “Comparing alternative 

instrument to measure service quality in higher education” dengan 

membandingkan beberapa instrumen service quality yaitu SERVQUAL, 

importance-weighted SERVQUAL, SERVPERF, importance-weighted 

SERVPERF dan HEdPERF. Sampel penelitian ini adalah 360 mahasiswa yang 

semuanya merupakan mahasiswa fakultas teknologi di Portuguese University, 

Lisbon.  

 Hasil penelitian menggunakan instrumen HEdPERF menunjukan adanya 

hubungan signifikan antara non-academic aspects, academic aspects dan 
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reputation. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah hanya meneliti 

di satu fakultas. Penelitian ini membutuhkan koleksi data yang lebih banyak dari 

universitas lainnya agar lebih general. 

Gambar 2.3 

Model Pengaruh Non-academic aspects, Academic aspects, Reputation, Program 

issues, Access terhadap Overall Satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Brochado (2009). 

 Huang (2009) melakukan penelitian dan mempublikasikannya dalam 

jurnal yang berjudul “The relationship between service uality and student 

satisfaction in higher education sector : a case study on the undergraduate sector 

of Xiamen University of China”. Huang (2009) mengukur kepuasan mahasiswa 

dengan menggunakan dimensi non-academic aspects, academic aspects, teaching 

methods, industry links, program issues, reputation, access  dan cost sebagai alat 

ukur. 418 kuesioner dibagikan kepada mahasiswa di 19 fakultas hanya 397 

kuesioner yang dapat digunakan.  

 Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan yang positif dan  

signifikan dari 8 variabel independen (non-academic aspects, academic aspects, 
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teaching methods, industry links, program issues, reputation, access, cost) 

terhadap kepuasan mahasiswa.  

 

Gambar 2.4 

Model Pengaruh Non-academic aspects, Academic aspects, Teaching methods, Industry 

links, Program issues, Reputation, Access, Cost terhadap Student Satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Huang (2009). 
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di Malaysia. Hasil yang didapatkan adalah semua variable independen 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa.  

Gambar 2.5 

Model Pengaruh Non-academic aspects, Academic aspects, Reputation, Program 

issues dan Access terhadap Student Satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ho dan Foon (2012). 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Di sektor pendidikan tinggi, sulit untuk mengelola institusi dari sudut 

pandang pemasaran karena konsep dari pelanggan yang belum jelas. Tidak seperti 

industri jasa lainnya, yang memegang kepuasan sebagai tujuan dalam dan dari 

dirinya sendiri, perguruan tinggi dan universitas biasanya menganggap kepuasan 

sebagai sarana untuk mengakhiri. Pendidikan tinggi cenderung peduli tentang 

kepuasan mahasiswa karena dampak potensial terhadap motivasi belajar siswa, 

retensi, upaya rekrutmen, dan penggalangan dana (Schreiner, 2009). 
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 Kepuasan konsumen adalah evaluasi pasca pembelian dari pengalaman 

layanan secara keseluruhan (proses dan hasil). Ini adalah afektif (emosi) keadaan 

reaksi perasaan di mana kebutuhan, keinginan dan harapan selama pengalaman 

layanan konsumen telah terpenuhi atau terlampaui (Hunt, 1977).  

 Kepuasan adalah penilaian evaluasi pasca pilihan tentang keputusan 

pembelian tertentu, dengan kata lain dapat didekati dengan persamaan : kepuasan 

= persepsi kinerja - harapan (Oliver dan Richard, 1980). Kepuasan adalah 

ringkasan, afektif dan respon intensitas variabel berpusat pada spesifik aspek 

akuisisi dan / atau konsumsi dan yang berlangsung pada saat yang tepat ketika 

individu mengevaluasi tujuan (Giese dan Cote, 2000). 

 Sebuah istilah "kepuasan mahasiswa" dapat dijelaskan banyak cara. 

Kaldenberg et al. (1998) membahas dan menemukan bahwa di perguruan tinggi, 

kepuasan mahasiswa didorong oleh mengevaluasi kualitas kursus dan kegiatan 

kurikulum lain dan faktor-faktor lain yang terkait dengan universitas. Dosen harus 

memperlakukan siswa dengan sensitivitas dan simpati, dan bantuan harus 

diberikan bila diperlukan. Bahkan mendengarkan sederhana dihargai.  

 Grossman (1999) membahas bahwa siswa bisa diperlakukan seperti 

pelanggan atau klien dalam perguruan tinggi dan dalam hal itu, perguruan tinggi 

melayani siswa pada prioritas yang lebih baik untuk memenuhi harapan dan 

kebutuhan mereka.  

 Meskipun memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan bukanlah 

konsep lembaga bisnis yang baru, orientasi pelanggan telah berada dibawah 

tekanan di universitas dibandingkan dengan organisasi yang berorientasi profit. 
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Siswa adalah "pelanggan" dari universitas. (Huang, 2009). Elliot dan Healy 

(2001) mengusulkan kepuasan mahasiswa adalah sikap jangka pendek, berasal 

dari penilaian pelayanan pendidikan yang diterima.  

 Waugh (2002) mengemukakan bahwa melihat mahasiswa sebagai 

pelanggan menciptakan ketegangan di perguruan tinggi tampaknya terlalu selaras 

dengan bisnis. Seymour (1993) mengembangkan kepuasan siswa harus menjadi 

tujuan utama yang perguruan tinggi. Mengembangkan kepuasan pelanggan 

(siswa) pada tingkat perguruan tinggi sangat penting . jika ini tercapai, maka akan 

mempermudah tujuan strategis universitas dengan lebih efektif . 

  

2.3 Hubungan Antara Variabel  

 

 Ada beberapa studi yang dilakukan di masa lalu yang menunjukkan bahwa 

berbagai kualitas pelayanan pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan kepuasan 

mahasiswa. Abdullah dalam Kayastha (2011) menunjukkan aspek non-academic 

aspects, academic aspects, program issues, access dan reputation penentu 

kualitas pelayanan dalam pendidikan tinggi. 

 Manajemen mutu sangat penting sebagai pengukuran standar kinerja baik 

produk dan layanan. Dari sudut pandang pelanggan, kualitas pelayanan adalah 

Kesimpulan konsumen tentang suatu entitas keseluruhan keunggulan (Zeithaml 

dan Bitner, 2003). 

Industri pendidikan tinggi bergantung dasarnya pada manajemen mutu 

untuk tetap kompetitif (Yeo, 2009). setiap stakeholder yang dalam pendidikan 

tinggi (misalnya mahasiswa dan Pemerintah) memiliki pandangan mereka sendiri 

Suherdianata, Analisa Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa di Batam, 2015 
UIB Repository(c)2015



22 

 

terhadap kualitas tergantung pada kebutuhan khusus mereka (Voss et al., 2007). 

O'Niel dan Palmer (2004) mendefinisikan kualitas layanan pendidikan tinggi 

sebagai ketimpangan antara ekspektasi siswa dibandingkan penyampaian  

persepsi. 

Voss et al.. dalam Ho dan Foon (2012) mengatakan meskipun ada 

berbagai definisi kualitas pelayanan dari perspektif pendidikan, yang paling 

penting aspek definisi ini adalah kesepakatan bersama, di sebagian besar literatur, 

bahwa mempertimbangkan siswa di lembaga pendidikan tinggi sebagai 

"Pelanggan utama" yang menyediakan sumber informasi yang berharga untuk 

perguruan tinggi. Oleh karena itu, memahami kualitas persepsi mahasiswa yang 

dirasakan pemahaman adalah prioritas penting bagi universitas dan mereka 

manajemen. 

2.3.1 Hubungan antara Non-academic aspects dengan Student Satisfaction 

 Abdullah dalam Kayastha (2011) mendefinisikan non-academic aspects 

adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan tanggung jawab yang dilaksanakan 

oleh staf non-akademik. Penulis juga mengatakan bahwa staf non akademik 

merupakan faktor penting dari kualitas layanan, mereka merupakan penentu yang 

tak tergantikan dari kepuasan mahasiswa.  

 Non-academic aspects berisi variabel yang penting untuk 

memungkinkan siswa memenuhi kewajiban studi mereka dan berkaitan dengan 

tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh staf non-akademik. Dengan kata lain, itu 

berkaitan dengan kemampuan dan kesediaan staf administrasi atau dukungan 
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untuk menunjukkan rasa hormat, memberikan perlakuan yang sama dan menjaga 

kerahasiaan informasi.  

 Selain itu, faktor ini menjelaskan pentingnya menjadi  mudah didekati 

dan mudah diakses, memiliki sikap positif dan keterampilan komunikasi yang 

baik, sehingga cukup banyak kebebasan dan menyediakan layanan dalam 

kerangka waktu yang ditetapkan (Ravichandran et al., 2012). 

 Dalam penelitian Kayastha (2011), menemukan adanya pengaruh yang 

positif dan sangat signifikan dari non-academic aspects terhadap student 

satisfaction yaitu semakin meningkatnya kualitas dari non-academic aspects maka 

dapat meningkatkan student satisfaction di Thailand.  

2.3.2 Hubungan antara Academic aspects dengan Students Satisfaction  

 Abdullah dalam Kayastha (2011) menyebutkan academic aspects 

merupakan aspek-aspek yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab akademik 

(dosen/pengajar). Firdaus menegaskan bahwa aspek akademik adalah faktor 

penting dalam kualitas layanan. Bitner & Zeithaml (1996) telah membahas bahwa 

keterampilan komunikasi staf pengajar, interaksi yang efektif antara staf dan siswa 

dapat membantu siswa mencapai tujuan belajar, yang mengarah ke kepuasan 

mahasiswa yang lebih tinggi. Kuh dan Hu (2001) menyatakan bahwa interaksi 

yang efektif antara mahasiswa dan dosen adalah penentu yang kuat bagi kepuasan 

mahasiswa.  

 Ravichandran et al. (2012) mengatakan Faktor ini merupakan tanggung 

jawab akademik dan kunci yang penting seperti memiliki sikap positif, 

keterampilan komunikasi yang baik, memberikan konsultasi yang memadai, dan 
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mampu memberikan umpan balik secara teratur untuk siswa. itu juga berkaitan 

dengan kemampuan untuk memenuhi janji dan keinginan untuk memecahkan 

masalah dengan cara simpatik dan meyakinkan. 

Novarro et al. (2005) mengamati mahasiswa Universitas Spanyol dan 

mengamati variabel kualitas pelayanan menjadi staf pengajar, metode pengajaran, 

dan administrasi kursus yang faktor kunci untuk mencapai kepuasan siswa dengan 

jangka pendek, program-program khusus. Delaney (2005) melaporkan bahwa staf 

akademik merupakan salah satu variabel dari kualitas pelayanan yang mengarah 

menuju kepuasan mahasiswa. Pada Penelitian Kayastha (2011) menunjukan 

adanya pengaruh positif dan sangat signifikan antara academic aspects dan 

student satisfaction di Thailand. 

2.3.5 Hubungan antara Program issues dengan Student Satisfaction  

 Abdullah dalam Kayastha (2011) mendefinisikan program access 

merupakan hal-hal yang terkait dengan fleksibilitas program, penawaran berbagai 

macam program/spesialisasi dan kualitas program. Firdaus juga menegaskan 

bahwa program issues berperan penting dalam menentukan kualitas layanan di 

perguruan tinggi. Kuh dan Hu (2001) menemukan bahwa program issues 

merupakan salah satu penentu dari kepuasan mahasiswa. Hal ini juga didukung 

dari hasil penelitian Kayastha yang memiliki pengaruh positif dan sangat 

signifikan terhadap student satisfaction. 

 Ford, Joseph dan Joseph dalam Huang (2009) juga menyertakan 

program issues dalam faktor-faktor penentu kualitas layanan ketika mereka 
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membandingkan persepsi kualitas layanan mahasiswa di Selandia baru dan 

Amerika. 

2.3.4 Hubungan antara Reputation dengan Student Satisfaction 

 Abdullah (2005) mengatakan reputasi merupakan keseluruhan persepsi 

organisasi, apa yang organisasi perjuangkan, dengan apa organisasi berkaitan, dan 

apa produk atau jasa organisasi seharusnya berikan. 

 Abdullah dalam Kayastha (2011) mendefinisikan reputation adalah 

faktor yang berisi hal-hal yang penting bagi perguruan tinggi dalam 

memproyeksikan citra professional. Standiford dalam Kayastha (2011) 

mengatakan bahwa manajemen reputasi efektif dalam menarik mahasiswa baru 

dan daya ingat mahasiswa. Helgesen dan Nesset (2007) menunjukkan kepuasan 

mahasiswa memiliki hubungan positif dengan persepsi mahasiswa terhadap 

reputasi universitas.  

 Ravichandran et al. (2012) mengatakan Elemen penting lainnya yang 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa berpusat pada reputasi lembaga akademik, 

terutama kemampuannya untuk menawarkan bergengsi dan luas, derajat yang 

diakui secara lokal dan internasional dan memiliki staf akademik yang 

berpendidikan tinggi dan berpengalaman. 

Kuh dan Hu dalam Huang (2009) juga menyatakan bahwa status dan 

martabat universitas merupakan sebuah indikator penting dalam kepuasan. 

Pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil penelitian Kayastha (2011) yang 

menunjukan adanya hubungan yang positif dan sangat signikan antara reputation 

dan student satisfaction. 
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2.3.5 Hubungan antara Access dengan Student Satisfaction 

 Abdullah dalam Kayastha (2011) mendefinisikan access adalah 

pendekatan, kemudahan berinteraksi, ketersediaan dan kenyamanan dari staf 

akademik dan non-akademik. Dalam penelitian Kayastha menyimpulkan access 

mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. 

Dalam penelitian  

Abdullah (2005) juga menyimpulkan bahwa access adalah salah satu 

penentu kualitas layanan yang paling penting dalam perguruan tinggi. Sementara 

banyak atribut kualitas pelayanan dapat mempengaruhi persepsi siswa pada batas 

tertentu, hasil juga menunjukkan bahwa access, yang berhubungan dengan aspek-

aspek seperti sebagai kemudahan untuk didekati, kemudahan dihubungi, 

ketersediaan dan kenyamanan telah secara signifikan mempengaruhi persepsi 

kualitas layanan secara keseluruhan. Dalam kata lain, persepsi siswa terhadap 

access menjadi lebih penting daripada dimensi lain dalam menentukan kualitas 

layanan yang mereka diterima. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus 

berkonsentrasi pada upaya mereka terhadap dimensi yang dianggap penting 

daripada berfokus energi mereka pada jumlah atribut yang berbeda, yang mereka 

anggap penting penentu kualitas layanan. Sedangkan gagasan untuk menyediakan 

layanan yang memadai pada semua dimensi mungkin tampak menarik bagi 

sebagian besar pemasar jasa layanan dan manajer, kegagalan untuk 

memprioritaskan atribut ini dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang 

efisiensi. 
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 Hasil penelitian Huang (2009) mencerminkan terdapat hubungan positif 

yang kuat antara akses dan kepuasan mahasiswa mahasiswa di Xiamen University 

of China. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian ini diambil dari model penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Kayastha (2011) dengan judul penelitian “A study of graduate 

student satisfaction towards service quality of University in Thailand”. Penelitian 

ini tidak menggunakan 2 variabel independen Design,delivery and assessment dan 

Group size seperti dalam penelitian Kayastha dikarenakan penulis hanya ingin 

menguji dimensi pengukuran model Higher Educational Performance 

(HedPERF) yang dikemukakan oleh Firdaus (2005). 

       Gambar 2.6 
Model pengaruh Non-academic aspects, Academic aspects, Program issues 

reputation, Access terhadap Student Satisfaction 
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H1   : Non-academic aspects mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

Student Satisfaction. 

H2   : Academic aspects mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

Student Satisfaction. 

H3    : Program issues mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Student 

Satisfaction. 

H4    : Reputation mempunyai hubungan pengaruh signifikan positif terhadap 

Student Satisfaction. 

H5    : Access mempunyai hubungan pengaruh signifikan positif terhadap 

Student Satisfaction. 
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