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Abstrak - Mahasiswa adalah konsumen utama di perguruan tinggi yang perlu diberikan prioritas pertama
terutama dalam hal suatu pelayanan, apabila mahasiswa disini merasa bahwa pelayanan yang diberikan dirasa
kurang memuaskan maka akan memberikan dampak pada nilai ketidakpuasan. ketidakpuasan dapat
berdampak pada tuntutan atau keluhan. mahasiswa lebih senang mendiskusikan rasa ketidakpuasannya
terhadap kinerja dan pelayanan dengan hanya membicarakannya diantara para mahasiswa itu sendiri
ketimbang melaporkannya kepada pihak lembaga, hal ini dikarenakan mungkin dari iklim atau kultur perguruan
tinggi swasta tersebut yang kurang terbuka atau memang dari ketidaktahuan mahasiswanya dalam
menyampaikan rasa keluhannya. metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian non
probability sampling dengan teknik analisisnya purposive sampling, populasi dalam penelitian ini yaitu 269
responden, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dan pelayanan berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan mahasiswa hal ini terbukti dengan nilai thit untuk kinerja adalah sebesar 165.299 dan nilai
ttab (dk = 269-2-1 = 266, α = 5%) =1.980, sehingga thit > ttab (165.299 > 1.980) dan berdasarkan hasil analisis
tersebut diketahui bahwa ha diterima, artinya bahwa kinerja dan pelayanan berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan mahasiswa.
Kata Kunci: kepuasan mahasiswa, kinerja dan pelayanan

I. PENDAHULUAN
Perguruan tinggi merupakan lembaga utama dalam
mencapai tujuan program pendidikan. Dalam
kenyataan keberhasilan pada tingkat ini justru yang
menentukan keberhasilan pelaksanaan Program
Pendidikan Nasional, oleh karena itu pemberdayaan
perguruan tinggi sebagai unit pendidikan yang secara
langsung mengelola peserta didik atau yang disebut
mahasiswa, diharapkan akan lebih meningkatkan
efisiensi dan efektifitasnya dalam program
pembangunan pendidikan di masa datang. Keadaan
persaingan yang cukup kompetitif antar perguruan
tinggi menuntut lembaga pendidikan memperhatikan
mutu pendidikan dan kelembagaan sehingga
mampu serta unggul dalam persaingan tersebut.
Perguruan tinggi harus melakukan langkah antisipasi
guna
menghadapi persaingan
yang
semakin
kompetitif serta bertanggung jawab untuk menggali
dan meningkatkan segala aspek pelayanan yang
dimiliki. Kinerja dan pelayanan karyawan di
perguruan tinggi swasta begitu penting di terapkan
oleh pelaku bisnis pendidikan, sebab jika ada
mahasiswa yang merasa pelayanan perguruan tinggi
bersangkutan kurang memuaskan
maka akan
memberikan
dampak
pada
ketidakpuasan.
Ketidakpuasan dapat berdampak pada tuntutan atau
keluhan. Apabila hal tersebut terjadi maka sangat
merugikan nama baik perguruan tinggi tersebut.
Pengelola
perguruan
tinggi
menyangkut
pengelolaan sumber daya manusia yaitu dosen,
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mahasiswa, pegawai administrasi, serta pemanfaatan
sumber daya fisik seperti sarana dan prasarana
pendidikan. Pelayanan merupakan sebuah kegiatan
atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi
langsung antara seseorang dengan dua orang lain atau
mesin secara fisik. Dalam kamus besar Bahasa
Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan sebagai usaha
melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani
adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa
yang diperlukan seseorang. Sebuah perusahaan atau
organisasi yang bersedia memberikan kualitas
pelayanan yang baik pastinya akan memperoleh
tanggapan-tanggapan yang baik pula dari pengguna
jasanya, dikarenakan kualitas pelayanan yang baik
bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi
penyedia jasa melainkan berdasarkan sudut pandang
dan persepsi pengguna jasanya. Berdasarkan dari hasil
pengamatan. Menurut hasil analisa sementara bahwa
mahasiswa
lebih
senang
mendiskusikan
ketidakpuasannya terhadap kinerja dan pelayanan
karyawan di perguruan tinggi swasta ini dengan hanya
membicarakannya diantara para mahasiswa itu sendiri
ketimbang melaporkannya kepada pihak lembaga, hal
ini dikarenakan mungkin dari iklim atau kultur
perguruan tinggi swasta tersebut yang kurang terbuka
atau memang dari ketidaktahuan mahasiswanya dalam
menyampaikan rasa keluhannya.
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II. LANDASAN TEORI
[2] Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa
seseorang yang muncul setelah membandingkan
antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau
hasil suatu produk dan harapan-harapannya Sejalan
dengan kepuasan pelanggan, A Parasuraman dan
Lennard L.Berry dalam [3] mengemukakan bahwa ada
lima dimensi kepuasan pelanggan dan indikatorindikatornya yaitu:
a. Tangible (berwujud), yaitu penampilan fisik,
peralatan, personil, dan media komunikasi.
b. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk
melaksanakan jasa-jasa yang dijanjikan dengan
tepat dan terpercaya.
c. Responsivenes (responsif), yaitu membantu dan
memberikan jasa dengan cepat.
d. Assurance (keyakinan),yaitu pengetahuan dan
kesopanan karyawan dan kemampuan mereka
menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.
e. Emphaty (empati), yaitu syarat untuk peduli,
memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.

Penilaian kinerja
Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku
yang tidak semestinya serta untuk merangsang dan
menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan
melalui umpan balik hasil kinerja dan waktu serta
penghargaan baik yang bersifat instrinsik maupun
ekstrinsik. Kinerja mengacu pada kadar tugas-tugas
yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja
merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi
persyaratan pekerjaan.
T.R Mittchel dalam [4]
menyatakan bahwa kinerja meliputi beberapa aspek
yaitu:
1. Quality of work ( Kualitas pekerjaan )
2. Promptness ( kecepatan )
3. Initiative ( prakarsa )
4. Capability ( kemampuan )
5. Communication ( komunikasi ).
Berikut adalah variabel –variabel yang berhubungan
dengan Kinerja karyawan yang berpengaruh terhadap
kepuasan mahasiswa.

Tabel 1. Variabel kinerja [2]
Variabel

Dimensi

Indikator - indikator

No
Item

Kinerja
karyawan
(X1)

1.Keterbukaan
(Oppeness)
2. Empaty

1. Waktu memberikan informasi
2. Kemudahan dalam proses
3. Tanggap tehadap keluhan

(Emphaty)

4. bersimpati pada semua

3. Dukungan

5.Kemudahan pelayanan

(Supportiveness)

1
2
3

6. Kecepatan layanan
7. Layanan yang tepat waktu

4. Perasaan positif
(Positiveness)

8. Bertindak ramah dan sopan

3

9. Mutu layanan baik
10. Koordinasi yang tepat

5. Kesamaan

11. Layanan sesuai aturan

(Equality)

12. Pelayanan yang adil

Pelayanan

2.

3.

4.

1.

kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud
dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
[5]Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa
baik tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai
dengan harapan pelanggan.
[6] Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan
yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat
keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan
pelanggan.
Menurut Zethaml (1990:21-22) dalam tolok ukur
kualitas pelayanan [3] dapat diukur oleh sepuluh
dimensi, yaitu
Tangibles/ berwujud, terdiri dari fasilitas fisik,
peralatan, personil, dan komunikasi.

2

1. [2] Pelayanan merupakan setiap tindakan atau
kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak
2. Reliability/kehandalan, terdiri dari kemampuan
unit pelayanan dalam menciptakan yang dijanjikan
dengan tepat.
3. Responsiveness/Responsif,
kemauan
untuk
membantu konsumen bertanggungjawab terhadap
mutu pelayanan yang diberikan.
4. Competence/ kompetensi, tuntutan dimilikinya
pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh
aparatur dalam memberikan pelayanan.
5. Courtesy/kesopanan, sikap atau perilaku ramah,
bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen,
serta mau melakukan kontak atau hubungan
pribadi.
6. Credibility/kredibilitas, sikap jujur dalam setiap
upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
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7. Security
/ keamanan, jasa pelayanan yang
diberikan harus dijamin bebas dari berbagai
bahaya dan resiko.
8. Access / mengakses, terdapat kemudahan untuk
mengadakan kontak dan pendekatan.
9. Communications
/
komunikasi,
kemauan
memberikan layanan untuk mendengarkan suara,
keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus

kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi
baru kepada masyarakat.
10. Understanding the customer
/ memahami
pelanggan,
melakukan segala usaha untuk
mengetahui kebutuhan pelanggan.
Berikut adalah variabel –variabel yang berhubungan
dengan Pelayanan Karyawan yang berpengaruh
terhadap kepuasan mahasiswa.

Tabel 2.Varibel Pelayanan [2]
Variabel

Dimensi

Indikator -Indikator

No
Item

Pelayanan

Tangibles/

1. Layanan yang cepat

Karyawan

berwujud

2. Fokus pada kebutuhan

3

3. Fasilitas yang memadai

(X2)
Reliability/

4. Layanan sesuai prosedur

Kehandalan

5. Sikap jujur petugas

3

6. Layanan yang sama pada semua
Responsivene/

7. Tanggap pada semua keluhan

Responsif
Competence/

8. Taat pada aturan

kompetensi
Courtesy/

10. Sesuai apa adanya

sopan santun
Credibility/

12. selalu senyum,sapa dan salam

Kepercayaan,

14. Kemampuan yang sesuai

Kelayakan
Security/

15. Jaminan dari resiko

Kebebasan dari
bahaya
Access/
Kemudahan
kontak
Communication/
Komunikasi
Understanding

9. Jawaban yang benar adanya

11. Sikap layanan yang menyenangkan

13. Menjunjung sikap kepercayaan

2

2

2

2

1

kesalahan

16. Mudah dihubungi dan selalu ada

1

selalu ada

17. Mendahulukan sikap sopan

1

dan santun
18. paham pada keluhan

1

The Customer/
Memahami
pelanggan

Metode penelitian yang disini yaitu metode penelitian
non probability sampling dengan teknik analisisnya
purposive sampling , pengumpulan data menggunakan
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif
atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah diterapkan. Dalam penelitian ini pengambil
sampel dengan memakai teknik random sampling
yaitu teknik populasi yang mempunyai unsur yang
tidak homogeny dan berstrata secara proporsional.
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Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 269
responden.
Uji Validitas Kuesioner, untuk mencari nilai
validitas dari sebuah item maka mengkorelasikan skor
dari setiap item pertanyaan dengan total skor itemitem dari variabel atau pertanyaan tersebut. Apabila
nilai korelasi diatas 0,3 maka dikatakan bahwa item
tersebut telah valid, sebaliknya apabila nilai korelasi
dibawah 0.3 maka dikatakan item tersebut tidak valid.
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Untuk mencari nilai korelasi digunakan rumus
Pearson Product Moment dengan nilai-nilai sebagai
berikut :
n = 269
ΣX2
= 4.371
ΣX = 1.073
ΣY2
= 539.436
ΣY= 11.870
ΣXY
= 48.058
Hasilnya
Uji Reliabilitas, Reliabilitas digunakan untuk
mengukur derajat konsistensi data dalam interval
waktu tertentu. Pengujian reliabilitas kuisioner
dilakukan dengan teknik belah dua (split half). Untuk
keperluan itu maka butir-butir kuisioner dibagi
menjadi dua kelompok yaitu: kelompok kuesioner
ganjil dan kelompok kuesioner genap. Selanjutnya
dimasukkan kedalam rumus spearman brown.
Untuk menghitung reliabilitas:
n
= 269 ΣA2
= 137.647
ΣA
= 6.015 ΣB2
= 132.621

ΣB
= 5.855 ΣAB
Hasilnya

= 134.584

Uji Persyaratan Analisis
Uji Normalisasi Data digunakan untuk mengetahui
apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak.
Pengujian normalisasi digunakan untuk menilai
apakah persamaan regresi yang digunakan sudah
memenuhi syarat BLUE (best liniear unbiased
estimates).
Uji Homogenitas Data
Pengujian
homogenitas
dimaksudkan
untuk
mengetahui apakah data yang ada mengandung unsur
homogen atau tidak. Apabila data homogen maka
model regresi dikatakan tidak ideal untuk penelitian.
Berikut di bawah ini hasil pengujian data dengan
program SPSS 18.0 for Windows :

Tabel 3. Uji Homogenitas One Way Anova
Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

X1

7.888

26

242

.000

X2

3.668

26

242

.000

Tabel di atas terlihat bahwa nilai sig untuk X1 dan X2
adalah 0,000 atau di bawah 0,005. Artinya bahwa data
yang sudah disebar tidak terjadi gejala homogenitas
karena nilai sig di bawah 0,005.
Uji Multikolinearitas, adalah penguji apakah pada
model Regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Salah
satu cara untuk mendeteksi terjadi Multikolinieritas
yaitu dengan melihat nilai-nilai VIF atau angka
toleransi hasil olahan data dengan menggunakan SPSS
18.0 for Windows. Peluangnya apakah nilai VIF di
sekitar 1 atau angka toleransi mendekati 1 maka
variabel tersebut tidak akan mempunyai masalah
Multikolinieritas
(Angka
toleransi
untuk
Multikolinieritas adalah sebesar 0.80).
Variabel X1 dan X2 semuanya tidak terjadi
multikolinearitas, karena nilai tolerance berada di atas
0,10 dan nilai VIF berada di bawah 10.
Uji Heteroskedastisitas,digunakan untuk menguji
apakah dalam sebuah regresi, terjadi ketidaksamaan
varian dari residual dari satu pengamatan
kepengamatan yang lain. Jika varian dari satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut
Homoskedastis. Jika titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka 10 pada sumbu Y, maka
mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,711 dan
variabel X2 sebesar 0,883. Oleh kar ena nilai
signifikansi lebih dari 0,005 maka disimpulkan bahwa
model
regresi
tidak
terjadi
masalah
heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi, adalah keadaan dimana variabel
gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan
variabel lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak
random. Untuk menguji apakah hasil-hasil estimasi
model regresi tersebut tidak mengandung korelasi
serial diantara disturbance term-nya, maka
dipengaruhi Durbin Watson Statistik, yaitu dengan
melihat koefisien korelasi Durbin Watson, adapun
cara mendeteksi terjadinya Autokorelasi dengan
menggunakan tabel 3.7 seperti yang dikemukakan
Algifari (2000:88).Nilai Durbin-Watson (DW)
digunakan sebagai prosedur formal untuk menguji
keberadaan autokorelasi. Pengujian Autokorelasi
dengan Durbin-Watson menunjukkan nilai DW
sebesar 2.010. Menurut Algifari (2000) bila nilai DW
berada pada 1.66 < DW < 2.34 maka dapat
disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi dalam
model penelitian ini. Pengujian Hipotesis, untuk
melihat nilai Fhit selanjutnya dikonsultasikan dengan
nilai Ftab dengan dk= n-k-1. Berdasarkan perhitungan
bahwa nilai Fhit sebesar 16.632,812 dan Ftab (dk = 2692-1 = 266, α = 5%) = 3.04, sehingga Fhit > Ftab
(16.632,812 > 3.04). Dengan menggunakan program
SPSS 18.0 for windows diperoleh tingkat signifikansi
F sebesar 0,000 < 0,05, hal ini berarti Ha diterima,
artinya bahwa X1dan X2 berpengaruh secara
signifikan terhadap Y.
Pengujian Secara Parsial (Uji t), untuk mengetahui
variabel bebas X1 dan X2 yang berpengaruh signifikan
terhadap variabel terikat Y dan juga merupakan
pengaruh langsung dari variabel bebas X1 dan X2
terhadap variabel terikat Y dapat di uji dengan uji t.
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Tabel Statistik Uji t,Untuk X1, Nilai thit untuk X1
adalah sebesar 165.299 dan nilai ttab (dk = 269-2-1 =
266, α = 5%) =1.980, sehingga thit > ttab (165.299 >
1.980). Dengan mengambil tingkat signifikansi
berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh 0,000 < 0,05.
Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa Ha
diterima, artinya bahwa X1 berpengaruh secara
signifikan terhadap Y.
Untuk X2, nilai thit untuk X2 adalah sebesar -2.827 dan
ttab = 1.980, sehingga nilai untuk thit > ttab (-2.827 > 1.980). Dengan mengambil tingkat signifikansi
berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh 0,005 < 0,05.
Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa Ha

diterima, artinya bahwa X2 berpengaruh secara
signifikan terhadap Y.
III. PEMBAHASAN
Pengujian Hipotesis dengan melihat nilai Fhit
selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai Ftab dengan
dk= n-k-1.
Pengujian Secara Simultan (Uji F),untuk
mengetahui apakah X1 dan X2 mempunyai pengaruh
terhadap Y, maka digunakan pengujian statistik uji F.
Adapun hasil perhitungannya terlihat dalam tabel
berikut ini:

Tabel 4. Uji F
ANOVAb
Model

Sum of Squares

1

Regression
Residual
Total

df

Mean Square

14677.630

2

7338.815

117.148

266

.440

14794.778

268

F

Sig.
.000a

16663.812

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

⁄
⁄(

0,000 < 0,05, hal ini berarti Ha diterima, artinya bahwa
X1dan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

)
⁄

⁄(

Pengujian Secara Parsial (Uji t)
Untuk menguji secara parsial (sendiri-sendiri) atau
untuk mengetahui variabel bebas X1 dan X2 yang
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y dan
juga merupakan pengaruh langsung dari variabel
bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y dapat di
uji dengan uji t, hasilnya adalah sebagai berikut:

)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai
Fhit sebesar 16.632,812 dan Ftab (dk = 269-2-1 = 266, α
= 5%) = 3.04, sehingga Fhit > Ftab (16.632,812 > 3.04).
Dengan menggunakan program SPSS 18.0 for
windows diperoleh tingkat signifikansi F sebesar

Tabel 5.Statistik Uji t
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Beta

Correlations
t

Sig.

Zeroorder

Partial

Part

(Constant)

.331

.343

.964

.336

X1

.926

.006

1.003 165.299

.000

.996

.995

.902

X2

-.017

.006

-.017

.005

.423

-.171

-.015

-2.827

a. Dependent Variable: Y

a. Untuk X1
Nilai thit untuk X1 adalah sebesar 165.299 dan nilai ttab
(dk = 269-2-1 = 266, α = 5%) =1.980, sehingga thit >
ttab (165.299 > 1.980). Dengan mengambil tingkat
signifikansi berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh
0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut
diketahui bahwa Ha diterima, artinya bahwa X1
berpengaruh secara signifikan terhadap Y.
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b. Untuk X2
Nilai thit untuk X2 adalah sebesar -2.827 dan ttab =
1.980, sehingga nilai untuk thit > ttab (-2.827 > -1.980).
Dengan mengambil tingkat signifikansi berdasarkan
perhitungan SPSS diperoleh 0,005 < 0,05.
Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa Ha
diterima, artinya bahwa X2 berpengaruh secara
signifikan terhadap Y.

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014

lain. Adapun hasil perhitungannya terlihat dalam tabel
berikut:

1. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis ini dimaksudkan untuk memperkirakan nilai
variabel dependen dan hubungannya dengan variabel

Tabel 6. Regresi Linier Ganda
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
B

Model
1

(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

Correlations

Beta

T

Sig.

Zero-order

Partial

Part

.331

.343

.964

.336

X1

.926

.006

1.003 165.299

.000

.996

.995

.902

X2

-.017

.006

-.017

-2.827

.005

.423

-.171

-.015

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresinya adalah
sebagai berikut:

b2 =

a. Dependent Variable: Y

-0,017, artinya setiap peningkatan X2 sebesar
1%, maka akan menurunkan Y sebesar 1,7%,
apabila variabel independen lainnya, yaitu X1
dianggap konstan.
Untuk mengetahui apakah X1 dan X2 mempunyai
pengaruh terhadap Y, maka digunakan pengujian
statistik uji F.

Y = 0,331 + 0,926 X1 – 0,017X2
Adapun penjelasan dari model regresi di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut:
α = 0,331 memiliki arti bahwa apabila X1 dan X2
sama dengan nol atau konstan maka nilai Y
adalah sebesar 0,331.
b1 = 0,926, artinya setiap peningkatan X1 sebesar
1%, maka akan meningkatkan Y sebesar
92,6%, apabila variabel independen lainnya,
yaitu X2 dianggap konstan.

Uji Nyata Tidaknya Model Regresi
Hipotesis: H0 : b1 = b2 = 0
Ha : b 1 = b 2 ≠ 0
Kriteria uji yaitu Tolak H0, jika Fhit > Ftab, Nilai Fhit
diperoleh dari hasil pengolahan SPSS, adapun hasil
perhitungannya terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.Uji F
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

F

Mean Square

14677.630

2

7338.815

117.148

266

.440

14794.778

268

16663.812

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai
Fhit sebesar 16.632,812 dan Ftab (dk = 269-2-1 = 266, α
= 5%) = 3.04, sehingga Fhit > Ftab (16.632,812 > 3.04).
Sehingga dapat dinyatakan bahwa “Kinerja dan
Pelayanan dengan Kepuasan Mahasiswa mempunyai
hubungan berupa garis linier.
Uji keberartian Koefisien Regresi
Uji nyata keberartian koefisien yang diperoleh
dilakukan terhadap koefisien pertama (Konstanta),
koefisien kedua dan koefisien ketiga dengan
menggunakan t student sebagai pengujiannya.
Pengujian dapat dilakukan dengan melihat pada
gambar 4.55

a. Untuk Konstanta
Nilai thit untuk Konstanta adalah sebesar 0.964 dan
nilai ttab (dk = 269-2-1 = 266, α = 5%) =1.980,
sehingga thit > ttab (0.964 < 1.980). Dengan mengambil
tingkat signifikansi berdasarkan perhitungan SPSS
diperoleh 0,336 > 0,05. Berdasarkan hasil analisis
tersebut diketahui bahwa Ha ditolak, artinya bahwa
Konstanta tidak berpengaruh secara terhadap Y atau
model regresi.
b. Untuk X1
Nilai thit untuk X1 adalah sebesar 165.299 dan nilai ttab
(dk = 269-2-1 = 266, α = 5%) =1.980, sehingga thit >
ttab (165.299 > 1.980). Dengan mengambil tingkat
signifikansi berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh
0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut
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diketahui bahwa Ha diterima, artinya bahwa X1
berpengaruh secara signifikan terhadap Y.
c. Untuk X2
Nilai thit untuk X2 adalah sebesar -2.827 dan ttab =
1.980, sehingga nilai untuk thit > ttab (-2.827 > -1.980).
Dengan mengambil tingkat signifikansi berdasarkan
perhitungan SPSS diperoleh 0,005 < 0,05.
Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa Ha
diterima, artinya bahwa X2 berpengaruh secara
signifikan terhadap Y.

2. Analisis Korelasi Berganda
Analisis korelasi ganda adalah alat analisis yang
digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan
hubungan antara variabel independen terhadap
variabel dependen. Perhitungan korelasi dibantu
dengan software SPSS 18
for windows, hasil
perhitungan seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 8. Nilai Korelasi Ganda
Model Summaryb
Change Statistics
R
Square

Model

R

1

.996a

Adjusted R
Square

.992

Std. Error of
the Estimate

.992

R Square
Change

.66363

F Change

Sig. F
df2 Change

df1

.992 16663.812

2 266

.000

DurbinWatson
2.010

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas, nilai R menunjukkan angka
sebesar 0,996. Korelasi yang terjadi adalah korelasi
positif dan mempunyai arti bahwa apabila X1 dan X2
meningkat, maka akan diikuti oleh kenaikan Y, begitu
juga sebaliknya. Tingkat hubungan antara X1 dan X2
dengan Y diinterpretasikan sangat kuat karena berada
pada interval 0.80 – 1.00. Hasil perhitungan tersebut
diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.996 kemudian
nilai r hitung ini dibandingkan dengan r table dengan
banyaknya data (n) 269 dengan taraf signifikan
sebesar 5% maka diperoleh nilai r table = + 0,113
(sumber Sugiyono,2012:333).
Dari hasil ini berlaku r hitung tabel, r produk > r tabel
maka hipotesis alternative Product Moment diterima
dan Ho ditolak, karena r hitung lebih besar dari r table.

Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat r hit =
0.996 dan r tabel 0.113, sehingga 0.996 > 0.113.
3. Analisis Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X1 dan X2
terhadap proses Y, maka digunakan analisis koefisien
determinasi.
a. Analisis Koefisien Determinasi Simultan
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa
besar kontribusi variabel independen (X1 dan X2)
mempengaruhi variabel dependen (Y) secara simultan.
Berikut ini hasil perhitungan melalui perhitungan
program SPSS 18.0 for windows

Tabel 9. Determinasi
Model Summaryb
Change Statistics
Model

R

R Square

1

.996a

Adjusted R Std. Error of the
Square
Estimate

.992

.992

.66363

R Square
Change
.992

F Change
16663.812

df1

df2
2

266

Sig. F
Change
.000

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berikut ini
simultan:

perhitungan

koefisien

determinasi

KD = R2 x 100%
KD = (0,996)2 x 100%
KD = 0,992 = 99,2%
Dari perhitungan di atas diperoleh koefiseien
determinasi sebesar 99,2%. Hal ini menunjukkan
adanya kontribusi dari X1 dan X2 terhadap Y sebesar
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99,2%, sedangkan sisanya sebesar 0,8% diberikan
oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.
4. Analisis Koefisien Determinasi Parsial
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa
besar kontribusi variabel independen (X1 dan X2)
mempengaruhi variabel dependen (Y) secara parsial.
Berikut di bawah ini hasil perhitungan dengan
menggunakan SPSS 18:
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Tabel 10. Determinasi Partial
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Standardized
Coefficients

Std. Error

(Constant)

.331 .343

X1

.926

.006

X2

-.017

.006

Beta

Correlations
T

Sig.

Zero-order

Partial

Part

.964

.336

1.003

165.299

.000

.996

.995

.902

-.017

-2.827

.005

.423

-.171

-.015

a. Dependent Variable: Y

a. X1
KD parsial = Zero order X1 x Beta X1
= 0,996 x 1,003
= 0,9989 atau 99,89%
b. X2
KD parsial = Zero order X2 x Beta X2
= 0,423 x (-0,017)
= - 0,007191 atau - 0,7191%
Berdasarkan perhitungan di atas maka X1 memiliki
pengaruh yang lebih besar terhadap Y yaitu 99,89%,
dibandingkan dengan variabel X2 yaitu hanya sebesar
- 0,7191%.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan
terhadap mahasiswa untuk mengetahui kinerja dan
pelayanan karyawan front office berpengaruh terhadap
kepuasan mahasiswa perguruan tinggi swasta kota
sukabumi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
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