STRATEGY OF SERICE QUALITY AND PROMOTION OF STUDENT’ TRUST,
SATISFACTION AND LOYALTY ( Research on STIE Harapan Bangsa Purwokerto)
Dianningsih
Program Magister Manajemen STIE-AUB Surakarta

ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah menguji pengaruh tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan
promosi terhadap Loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dengan kepercayaan dan kepuasan
sebagai variabel intervening. Penelitian ini merupakan penelitian survai. Data yang digunakan adalah data
primer dengan mengambil sampel mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto sebanyak 128 responden.
Metode analisa data diuji dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji partial (uji t), uji serempak (uji F), uji R square
dan uji analisa jalur. Hasil uji t sebagai berikut tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepercayaan, reliability berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, responsiveness berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepercayaan, assurance berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
kepercayaan, emphaty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, promosi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepercayaan, tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, reliability
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, responsiveness berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan, assurance berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan, emphaty berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap kepuasan, promosi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepuasan,
tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas, reliability berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap loyalitas, responsiveness berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas,
assurance berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas, emphaty berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap loyalitas, promosi berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, kepercayaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas, kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel tangible, reliability, responsibility,
assurance, emphaty, promosi, kepercayaan dan kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Hasil uji koefiesien determinasi menunjukkan bahwa nilai R
squre total sebesar 0,929, artinya variabel loyalitas dijelaskan oleh tangible, reliability, responsiveness,
assurance, emphaty, promosi, dan kepercayaan serta kepuasan sebagai variabel intervening sebesar 92,9 % dan
sisanya sebesar 7,1% dijelaskan faktor lain di luar model penelitian antara lain citra dan lokasi. Promosi
mempunyai pengaruh paling dominan terhadap loyalitas. Oleh karena itu cara yang paling efektif untuk
meningkatkan loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa adalah melalui peningkatan promosi.
Kata Kunci : tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, promosi, dan kepercayaan, kepuasan dan
loyalitas

ABSTRACT
The purpose of this research is to know the influence of tangible, reliability, responsiveness, assurance,
emphaty, promotion on trust and satisfaction on the loyality of college student in the STIKES Harapan Bangsa
Purwokerto. This study is a survey. The data is primary data taken by sampling method, as many as 128
respondents. Data analyzed with validity and reliability test, partial test ( t test ), simultaneously test ( F test ), Rsquare and path analysis. T test result shows that : physical evidenc is significant positive effect on satisfaction,
location is insignific tangibels is significant positive effect on trust, reliability is significant positive effect on
trust, responsiveness is significant positive effect on trust, assurance is insignificant negative effect on trust,
emphaty is significant positive effect on trust, promotion is significant positive effect on trust, tangible is
significant positive effect on satisfaction, reliability is significant positive effect on satisfaction, responsivveness
is significant positive effect on satisfaction, assurance is significant positive effect on satisfaction, emphaty is
insignificant positive effect on satisfaction,promotion is insignificant negative effect on satisfaction, tangibel is
significant positive effect on loyality, reliability is insignificant positive effect on loyality, responsivveness is
insignificant positive effect on loyality, assurance is insignificant positive effect on loyality, emphaty is
insignificant negative effect on loyality, promotion is significant positive effect on loyality, trust is significant
positive effect on loyality, satisfaction is significant positive effect on loyality. F test result shows that
simultaneously tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, promotion, trust and satisfaction has
significant positive effect on the performance. R-square test result shows that 92,9 % variation of loyality can
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be explained by tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, promotion, trust and satisfaction the
remaining 7,1% is explained by other factors out of the model. Based on a total leverage to improve loyality will
be more effective if through increased promotion.
Keywords : tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, promotion, trust, satisfaction and loyality

PENDAHULUAN
Perkembangan dunia pendidikan saat ini semakin tumbuh pesat dengan bertambahnya
universitas-universitas baik negeri ataupun swasta di Indonesia, menyebabkan persaingan mereka
semakin ketat terutama dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.
Perguruan tinggi swasta merupakan salah satu perguruan tinggi alternatif bagi masyarakat untuk
menghadapi peningkatan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan dewasa ini.
Keunggulan-keunggulan perguruan tinggi swasta untuk menarik minat calon mahasiswa semakin
ditonjolkan. Mulai dari gelar kesarjanaannya, kurikulum yang diberikan sampai fasilitas yang akan
didapat untuk mahasiswa.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Harapan Bangsa Purwokerto sebagai salah satu
Perguruan Tinggi di Purwokerto yang didirikan 15 tahun yang lalu menyadari bahwa persaingan
didunia pendidikan begitu ketat. Saat ini STIKES Harapan Bangsa Purwokerto membuka Program
studi S1 Keperawatan, S1 Farmasi, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan serta Profesi Ners. STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto menyadari dengan semakin banyaknya Perguruan Tinggi khususnya
Sekolah Tinggi Kesehatan, peningkatan kualitas perlu ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan
perguruan tinggi yang sejenis khususnya serta perguruan tinggi lain.
Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dilakukan oleh masyarakat dengan perundang –
undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PTS diawasi dan dibimbing
oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS). Perguruan tinggi swasta pada saat ini sedang
dihadapkan pada hyper competition, dimana PTS tidak hanya bersaing dengan sesama perguruan
tinggi swasta lainnya, tetapi juga bersaing dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan yang terjadi di dalam pemilihan perguruan tinggi,
dimana para calon mahasiswa akan cenderung lebih memilih perguruan tinggi negeri dibandingkan
dengan perguruan tinggi swasta. Padahal seiring dengan adanya perkembangan zaman, perguruan
tinggi swasta sudah mulai diperhitungkan di lapangan pekerjaan, serta memiliki standar biaya
pendidikan yang sama dan kualitas yang tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri.
Hyper competition yang sedang berlangsung menuntut setiap perguruan tinggi swasta untuk
mengadopsi strategi–strategi yang digunakan dalam industri non pendidikan. Keunggulan bersaing
merupakan salah satu modal utama untuk menarik mahasiswa. Untuk memenangkan persaingan tentu
saja setiap perguruan tinggi swasta harus menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berorientasi
pada mutu yang baik serta harus mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para pelanggan
atau mahasiswanya.
Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, hampir semua penyedia jasa ingin memberikan
pelayanan yang memuaskan kepada para pelanggannya, sehingga mereka sesuai dengan harapannya,
berupaya menciptakan atribut-atribut layanan yang diharapkan memberikan kepuasan kepada
pelanggan.
Menurut Zeithaml(2009) kualitas pelayanan dapat dinilai dari 5 dimensi yaitu tangible (wujud
fisik), responsiveness (daya tanggap), reliability (kehandalan), assurance (jaminan), dan empathy
(empati).
Menurut penelitian dari Ali Hanafiah (2015) terdapat hubungan yang positif dan signifikan
antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa (Jurnal Ilmiah Manajemen dan
Bisnis Vol 1, no 3 November 2015). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Khamdan Rifa’I
(2015) yang membuktikan dalam penelitiannya bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap
kepuasan serta loyalitas konsumen (FENOMENA, Vol. 14 No. 1 April 2015 hal 182 -205).
Peningkatan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa harus senantiasa diperbaharui mengikuti
perkembangan jaman, selera serta teknologi terkini dengan tidak mengesampingkan kualitas dan
tujuan perguruan tinggi itu sendiri.
Menurut Rambat Lupiyoadi (2013: 92), promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan
untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam
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kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan. Jadi promosi merupakan usaha
perusahaan
untuk
menciptakan
kesadaran,
memberitahukan,
membujuk
dan
mempengaruhi
konsumen
untuk
melakukan
pembelian
terhadap
produk
yang
ditawarkan perusahaan.
Selain peningkatan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa baik untuk mahasiswa yang sedang
kuliah ataupun yang sudah menyelesaikan studinya, promosi dan sosialisasi serta rekrutmen calon
mahasiswa baru juga merupakan sebuah strategi serta harapan bagi STIKES Harapan Bangsa
Purwokerto dalam rangka menghadapi problematika ataupun tantangan tersebut, terlebih bukan hanya
sekedar presentasi dan informasi. Namun lebih dari itu, penyebaran informasi dan presentasi
mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk mengenalkan dan mensosialisasikan program studi dan
keunggulan STIKES Harapan Bangsa Purwokerto kepada masyarakat.
Hal lain yang tidak kalah penting dalam meningkatkan minat dan loyalitas mahasiswa adalah
kepercayaan terhadap Perguruan Tinggi. Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari bisnis.
Membangun kepercayaan dalam hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu faktor
yang penting untuk menciptakan loyalitas pelanggan.
Tidak bisa dipungkiri pertumbuhan perguruan tinggi membuat para mahasiswa memiliki banyak
alternatif untuk memilih. STIKES Harapan Bangsa Purwokerto adalah salah satu sekolah tinggi di
bidang Kesehatan yang sudah cukup dikenal Masyarakat Kota Purwokerto dan sekitarnya sebagai
Sekolah Tinggi yang mempunyai banyak keunggulan antara lain : telah bekerjasama dengan
Universitas di Philipina, Thailand, Australia dan Malaysia, tempat kuliah representatif dengan
ruangan full AC dan LCD proyektor terpasang, pembelajaran berbasis tehnologi dengan ideo dan
audio record pada setiap perkuliahan, laboratorium Keperawatan dan Kebidanan berstandar Rumah
Sakit, KRS Online, pendaftaran one day service berbasis komputer, menyediakan banyak beasiswa
dari Yayasan, Dikti, Kopertis dan lembaga lainnya, membuka beasiswa pertukaran pelajaran ke luar
negeri, kerjasama dengan banyak Rumah Sakir untuk menyelenggarakan open recruitment di
Kampus, memiliki dosen profesional lulusan S2 dari Chang Chang University Taiwan, National
Taipei Uniersity of Nursing and Health Sciences, Arelano University Philipine, Kasetsart University
Thailand, UGM, UI, Undip dll.
Selama kurun waktu lebih dari 15 tahun STIKES Harapan Bangsa Purwokerto mampu bersaing
dengan banyak Sekolah Tinggi Lainnya di wilayah Purwokerto. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
penerimaan mahasiswa baru mengalami kenaikan yang cukup baik. Data penerimaan mahasiswa baru
per Program Studi tampak dalam tabel dibawah ini:
Tabel I Jumlah mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto
Program Studi
D3 Keperawatan
D3 Kebidanan
S1 Farmasi
Alih jenjang
S1 Keperawatan
Profesi Ners
TOTAL

Jumlah Mahasiswa Tahun Ajaran
2015/2016 2016/2017 2017/2018
105
95
63
56
41
30
0
50
71
114
72
49
113
115
102
260
120
170
648
493
485

Dari tabel diatas nampak perkembangan jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun
ajaran 2016/2017 jumlah mahasiswa mengalami penurunan namun di tahun 2017/2018 walaupun
mengalami penurunan lagi namun hanya sedikit, keadaan ini karena memang adanya fenomena
penurunan peminat pendaftar untuk prodi Kebidanan hampir di semua wilayah khususnya
Purwokerto. Namun STIKES Harapan Bangsa berusaha mengatasi penurunan minat Progdi
Kebidanan dengan menambah Prodi yang baru yaitu S1 Farmasi. STIKES Harapan Bangsa
Purwokerto juga senantiasa meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa yang bersekolah di STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pendaftar pada prodi
yang baru dibuka.
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Dapat disimpulkan bahwa pelayanan terhadap mahasiswa, promosi adalah hal penting yang
dapat berdampak pada adanya kepercayaan mahasiswa khususnya dan masyarakat, kepuasan
mahasiswa, yang pada akhirnya juga menumbuhkan loyalitas pada mahasiswa di perguruan tinggi
yang mereka pilih. Dengan adanya kepercayaan, kepuasan dan loyalitas mahasiswa tersebut pihak
perguruan tinggi mendapatkan pendapatan. Menghadapi persaingan yang sangat tajam dalam dunia
pendidikan dan harapan mahasiswa, maka STIKES Harapan Bangsa Purwokerto sebagai salah satu
perguruan tinggi swasta yang bergerak di bidang pendidikan harus mampu memenuhi semua
kebutuhan dan keinginan mahasiswa yang akhirnya terciptanya loyalitas, karena salah satu aspek
keberhasilan suatu sekolah tinggi dalam memenangkan persaingannya adalah sekolah tinggi yang
memiliki rancangan atau rencana kegiatan yang tepat untuk setiap produk atau jasa yang diberikan,
hal ini dapat terlaksana jika bagian pelayanan memberikan dukungan maksimal terhadap produk dan
jasa yang memenuhi kebutuhan dan selera mahasiswa.
Loyalitas mahasiswa harus menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh perguruan tinggi
untuk mempertahankan mahasiswa dari tahun ke tahun. Perguruan Tinggi akan dapat sukses dan
mampu bersaing di pasaran jika tingkat kepercayaan, kepuasan dan loyalitas mahasiswa terhadap
pemakaian produk atau jasa dan layanan cukup tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada loyalitas mahasiswa
dan masyarakat luas untuk terus menggunakan jasa perguruan tinggi tersebut dimasa yang akan datang.
Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Dalam penelitian ini
dipilih variabel kualitas pelayanan, promosi, kepercayaan dan kepuasan sebagai variabel yang
mempengaruhi loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto, karena diduga variabelvariabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto.
Melalui penelitian tersebut, peneliti mengambil judul “Strategi Kualitas Pelayanan dan Promosi
Terhadap Kepercayaan, Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa (Riset pada Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan (STIKES) Harapan Bangsa Purwokerto)”.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dengan sensus. Data yang digunakan adalah data primer
dengan mengambil sampel sebanyak 128 (seratus dua puluh lima) responden. Penelitian ini
menggunakan alat analisis berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji linieritas, analisa jalur, analisa
regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.
Analisis regresi jalur adalah, analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi
berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (magnitude) dan signifikasi
(significance) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel.
Hubungan kausalitas akan digunakan analisis jalur dan intervening. Pada penelitian ini variabel
kepercayaan dan kepuasan ditempatkan sebagai variabel intervening untuk variabel tangible,
reliability, Responsiveness, assurance, emphaty, promosi, dan kepercayaan, kepuasan terhadap
loyalitas .
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisa pengaruh beberapa variabel bebas
atau independen variabel (X) terhadap satu variabel tidak bebas atau dependen variabel (Y) sebagai
berikut:.
Y1 = α + β1X1 + β 2X2 + β 2X2 + β4X4 + β 5X5 + β 6X6 + ɛ (Persamaan I)
Y2 = α + β1X1 + β 2X2 + β 2X2 + β4X4 + β 5X5 + β 6X6 + ɛ (Persamaan II)
Y3 = α + β1X1 + β 2X2 + β 2X2 + β4X4 + β 5X5 + β 6X6 + β 7X7 + β 8X8 + ɛ (Persamaan III)
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HASIL PENELITIAN
Tabel IV.15. Hasil Regresi Persamaan Pertama
Coefficients

Model
1

a

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
,383
2,101
,189
,082
,367
,109
,335
,099
-,022
,122
,306
,101
,257
,114

(Constant)
Tangible
Reliability
Responsiveness
Assurance
Emphaty
Promosi

Standardized
Coefficients
Beta
,153
,275
,300
-,014
,228
,172

t
,182
2,305
3,374
3,375
-,177
3,021
2,263

Sig.
,856
,023
,001
,001
,860
,003
,025

a. Dependent Variable: Kepercayaan

Tabel IV.16. Hasil Regresi Persamaan Kedua
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-,826
1,509
,202
,059
,259
,078
,146
,071
,086
,087
,095
,073
-,038
,082

(Constant)
Tangible
Reliability
Responsiveness
Assurance
Emphaty
Promosi

Standardized
Coefficients
Beta
,262
,310
,209
,088
,113
-,041

t
-,547
3,433
3,313
2,056
,986
1,310
-,468

Sig.
,585
,001
,001
,042
,326
,193
,641

a. Dependent Variable: Kepuasan

Tabel IV.19 Hasil Uji F Persamaan ketiga
Coefficients a

Model
1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
,263
,931
,181
,038
,028
,051
,034
,046
,003
,054
-,013
,046
,231
,052
,110
,044
,158
,061

(Constant)
Tangible
Reliability
Responsiveness
Assurance
Emphaty
Promosi
Kepercayaan
Kepuasan

Standardized
Coefficients
Beta
,306
,043
,062
,004
-,020
,322
,228
,205

t
,282
4,761
,544
,729
,055
-,273
4,474
2,524
2,601

Sig.
,778
,000
,587
,468
,956
,785
,000
,013
,010

a. Dependent Variable: Loyalitas

Tabel IV.20 Hasil Uji F Persamaan 1
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
672,151
452,724
1124,875

df

Mean Square
112,025
3,742

6
121
127

F
29,941

Sig.
,000a

a. Predictors: (Constant), Promosi, Tangible, Responsiveness, Emphaty, Assurance,
Reliability
b. Dependent Variable: Kepercayaan

Tabel IV.21 Hasil Uji F Persamaan 2
ANOVAb
Model
1
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
208,586
233,414
442,000

df
6
121
127

Mean Square
34,764
1,929

F
18,022

Sig.
,000a

a. Predictors: (Constant), Promosi, Tangible, Responsiveness, Emphaty, Assurance,
Reliability
b. Dependent Variable: Kepuasan
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Tabel IV.22 Hasil Uji F Persamaan 3
ANOVAb
Model
1

Sum of
Squares
174,101
87,141
261,242

Regression
Residual
Total

df
8
119
127

Mean Square
21,763
,732

F
29,719

Sig.
,000a

a. Predictors: (Constant), Kepuasan, Promosi, Tangible, Assurance, Reliability,
Emphaty, Responsiveness, Kepercayaan
b. Dependent Variable: Loyalitas

Tabel IV.23 Koefisien Determinan (R2)
Model Summaryb
Model
1

R
R Square
,816a
,666

Adjusted
R Square
,644

Std. Error of
the Estimate
,856

a. Predictors: (Constant), Kepuasan, Promosi, Tangible,
Assurance, Reliability, Emphaty, Responsiveness,
Kepercayaan
b. Dependent Variable: Loyalitas

Tabel IV.25 Koefisien Korelasi
Correlations

Tangible

Reliability

Responsiveness

Assurance

Emphaty

Promosi

Kepercayaan

Kepuasan

Loyalitas

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Tangible
1

Reliability
,476**
,000
128
128
,476**
1
,000
128
128
,226*
,603**
,010
,000
128
128
,162
,264**
,067
,003
128
128
,068
,169
,444
,056
128
128
,024
,206*
,785
,020
128
128
,370**
,599**
,000
,000
128
128
,477**
,594**
,000
,000
128
128
,530**
,550**
,000
,000
128
128

Responsi
veness
Assurance Emphaty
Promosi
Kepercayaan Kepuasan
Loyalitas
,226*
,162
,068
,024
,370**
,477**
,530**
,010
,067
,444
,785
,000
,000
,000
128
128
128
128
128
128
128
,603**
,264**
,169
,206*
,599**
,594**
,550**
,000
,003
,056
,020
,000
,000
,000
128
128
128
128
128
128
128
1
,579**
,304**
,414**
,633**
,523**
,539**
,000
,000
,000
,000
,000
,000
128
128
128
128
128
128
128
,579**
1
,476**
,445**
,443**
,369**
,412**
,000
,000
,000
,000
,000
,000
128
128
128
128
128
128
128
,304**
,476**
1
,599**
,473**
,265**
,385**
,000
,000
,000
,000
,003
,000
128
128
128
128
128
128
128
,414**
,445**
,599**
1
,488**
,223*
,512**
,000
,000
,000
,000
,011
,000
128
128
128
128
128
128
128
,633**
,443**
,473**
,488**
1
,666**
,693**
,000
,000
,000
,000
,000
,000
128
128
128
128
128
128
128
,523**
,369**
,265**
,223*
,666**
1
,630**
,000
,000
,003
,011
,000
,000
128
128
128
128
128
128
128
,539**
,412**
,385**
,512**
,693**
,630**
1
,000
,000
,000
,000
,000
,000
128
128
128
128
128
128
128

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil analisa jalur dapat diperoleh hasil sbb:
Persamaan Pertama
Y1 = 0,153 X1 + 0,275 X2 + 0,300 X3 - 0,014 X4 + 0,228 X5 + 0,172 X6 + є
Sig (0,023)** (0,001)** (0,001)** (0,860) (0,003)** (0,025)**

Persamaan Kedua
Y2 = 0,262 X1 + 0,310 X2 + 0,209 X3 + 0,088 X4 + 0,113 X5 - 0,041 X6 + є
Sig (0,001)** (0,001)** (0,042)** (0,326) (0,193) (0,641)

Persamaan Ketiga
Y3 = 0,306 X1 + 0,043 X2 + 0,062 X3 + 0,004 X4. - 0,020 X5 + 0,322 X6 . + 0,228 X7 + 0,205 X8. + є
Sig
(0,000)** (0,587) (0,468) (0,956) (0,785) (0,000)** (0,013)** (0,010)**
Ket :
X1 = Tangible
X2 = Reliability
X3 = Responsiveness
X4 = Assurance
X5 = Emphaty
X5 = Promosi
X7/Y1
= Kepercayan
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X8/Y2
= Kepuasan
Y2 = Loyalitas
Model Hasil Analisis:

PEMBAHASAN

1. Pengaruh tangibles terhadap loyalitas melalui kepercayaan dan kepuasan
a). Tangibles terhadap loyalitas melalui kepercayaan.
Pengaruh langsung tangibles terhadap loyalitas diperoleh hasil tangibles berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas, apabila tangibles ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayu Yolanda Utami
(2014) bahwa tangibles berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Pengaruh tidak langsung tangibles terhadap loyalitas melalui kepercayaan
diperoleh hasil
tangibles berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan dan kepercayaan berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas.
Tangible berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, apabila tangibles ditingkatkan
maka kepercayaan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Srikandi Kumadji (2014)
bahwa tangibles berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan.
Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas , apabila kepercayaan
ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat .
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung tangible terhadap loyalitas lebih
efektif dibandingkan pengaruh tidak langsung tangibles terhadap loyalitas melalui kepercayaan. Hal
ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan tidak efektif sebagai variabel intervening terhadap
loyalitas mahasiswa .
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi tangibles terletak pada item pernyataan 4
(Ruang kelas STIKES Harapan Bangsa Purwokerto nyaman dan temperaturnya sejuk) , pernyataan 2
(Lokasi dan tempat parkir STIKES Harapan Bangsa Purwokerto memadai), dan pernyataan 3
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(Kebersihan gedung/kampus STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dijaga dengan baik). Hal ini
menandakan bahwa butir atau item tersebut paling berperan membentuk perilaku tangibles.
b). Tangible terhadap loyalitas melalui kepuasan
Pengaruh langsung tangible terhadap loyalitas dengan hasil tangible berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas. Apabila tangible ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Pengaruh tidak langsung tangible terhadap loyalitas melalui kepuasan diperoleh hasil tangibles
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif signifikan
terhadap loyalitas .
Tangible berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, apabila tangible ditingkatkan maka
kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Triastity (2013)
bahwa tangible berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.
Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepuasan ditingkatkan maka
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) dan Ida Nuryana, Dianawati Suryanintyas (2014). bahwa
kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung tangible terhadap loyalitas lebih efektif
dibandingkan pengaruh tidak langsung tangible terhadap loyalitas melalui kepuasan. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel kepuasan tidak efektif digunakan sebagai variable intervening.
2. Pengaruh reliability terhadap loyalitas melalui kepercayaan dan kepuasan
a). Reliability terhadap loyalitas melalui kepercayaan.
Pengaruh langsung reliability terhadap loyalitas diperoleh hasil reliability berpengaruh
positif signifikan terhadap loyalitas, apabila reliability ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayu Yolanda Utami
(2014) bahwa reliability berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Pengaruh tidak langsung reliability terhadap loyalitas melalui kepercayaan diperoleh hasil
reliability berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan dan kepercayaan berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas
Reliability berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, apabila reliability ditingkatkan
maka kepercayaan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Srikandi Kumadji (2014)
bahwa reliability berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan.
Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepercayaan ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung reliability terhadap loyalitas
melalui kepercayaan lebih efektif dibandingkan pengaruh langsung reliability terhadap loyalitas. Hal
ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan efektif digunakan sebagai variable intervening terhadap
loyalitas mahasiswa .
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi reliability terletak pada item pernyataan 1
(Keandalan kurikulum merupakan jaminan unggul dari STIKES Harapan Bangsa) , pernyataan 4
(Keandalan waktu kuliah menjamin kegiatan perkuliahan selalu dilaksanakan dengan cermat dan
tertib), dan pernyataan 2 (Keandalan perkuliahan merupakan jaminan mutu lulusan yang dapat
diandalkan). Hal ini menandakan bahwa butir atau item tersebut paling berperan membentuk perilaku
reliability.
b). Reliability terhadap loyalitas melalui kepuasan
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Pengaruh langsung reliability terhadap loyalitas dengan hasil Reliability berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap loyalitas, apabila reliability ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat meskipun tidak signifikan.
Pengaruh tidak langsung reliability terhadap loyalitas melalui kepuasan diperoleh hasil
Reliability berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas .
Reliability berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, apabila reliability ditingkatkan
maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Triastity (2013)
bahwa Reliability berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.
Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepuasan ditingkatkan maka
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) dan Ida Nuryana, Dianawati Suryanintyas (2014) bahwa
kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung reliability terhadap loyalitas
melalui kepuasan lebih efektif dibandingkan pengaruh langsung reliability terhadap loyalitas. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel kepuasan efektif digunakan sebagai variable intervening dalam upaya
meningkatkan loyalitas mahasiswa.
3. Pengaruh responsiveness terhadap loyalitas melalui kepercayaan dan kepuasan
a) Responsiveness terhadap loyalitas melalui kepercayaan.
Pengaruh langsung responsiveness terhadap loyalitas diperoleh hasil responsiveness berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap loyalitas, apabila responsiveness ditingkatkan maka loyalitas
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat meskipun tidak signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayu Yolanda
Utami (2014) bahwa responsiveness berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Pengaruh tidak langsung responsiveness terhadap loyalitas melalui kepercayaan diperoleh hasil
Responsiveness berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan dan kepercayaan berpengaruh
positif signifikan terhadap loyalitas.
Responsiveness berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, apabila responsiveness
ditingkatkan maka kepercayaan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Srikandi Kumadji (2014)
bahwa responsiveness berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan.
Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepercayaan ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat .
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung responsiveness terhadap loyalitas
melalui kepercayaan. lebih efektif dibandingkan pengaruh langsung responsiveness terhadap loyalitas.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan mampu memediasi pengaruh responsiveness
terhadap loyalitas mahasiswa.
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi responsiveness terletak pada item pernyataan 2
(Layanan yang segera dan cepat merupakan program unggulan kepada mahasiwa), pernyataan 3
(Kesediaan untuk membantu pelayanan cepat kepada mahasiswa), dan pernyataan 4 (Kesiapan untuk
merespon permintaan mahasiswa sangat tinggi). Hal ini menandakan bahwa butir atau item tersebut
paling berperan membentuk perilaku responsiveness.
b). Responsiveness terhadap loyalitas melalui kepuasan
Pengaruh langsung Responsiveness terhadap loyalitas dengan hasil Responsiveness berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap loyalitas, apabila Responsiveness ditingkatkan maka loyalitas
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat meskipun tidak signifikan
Pengaruh tidak langsung responsiveness terhadap loyalitas melalui kepuasan diperoleh hasil
responsiveness berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas .
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Responsiveness berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, apabila responsiveness
ditingkatkan maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Triastity (2013)
bahwa responsiveness berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.
Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepuasan ditingkatkan maka
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) dan Ida Nuryana, Dianawati Suryanintyas (2014) bahwa
kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung responsiveness terhadap loyalitas lebih
efektif dibandingkan pengaruh tidak langsung responsiveness terhadap loyalitas melalui kepuasan.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan tidak efektif digunakan sebagai variable intervening
dalam meningkatkan loyalitas mahasiswa.
4. Pengaruh Assurance terhadap loyalitas melalui kepercayaan dan kepuasan
a). Assurance terhadap loyalitas melalui kepercayaan.
Pengaruh langsung Assurance terhadap loyalitas diperoleh hasil Assurance berpengaruh negative
tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas, apabila Assurance ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan menurun tetapi tidak signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayu Yolanda
Utami (2014) bahwa assurance berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Pengaruh tidak langsung assurance terhadap loyalitas melalui kepercayaan diperoleh hasil
assurance berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepercayaan dan kepercayaan berpengaruh
positif signifikan terhadap loyalitas
Assurance berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepercayaan, apabila assurance ditingkatkan
maka kepercayaan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan menurun tetapi tidak
signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Srikandi Kumadji
(2014) bahwa Assurance berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan.
Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepercayaan ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat .
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung assurance terhadap loyalitas lebih efektif
dibandingkan pengaruh tidak langsung assurance terhadap loyalitas melalui kepercayaan. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel kepercayaan tidak efektif digunakan sebagai variable intervening dalam
upaya meningkatkan loyalitas mahasiswa..
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi assurance terletak pada item pernyataan 4
(Kejujuran karyawan wajib dijaga dan diutamakan), pernyataan 1 (Kepercayaan mahasiswa kepada
dosen dan tenaga kependidikan harus dijaga dengan baik), dan pernyataan 3 (Kesopanan karyawan
dalam bekerja cermin budaya saling menghormati kepada siapapun). Hal ini menandakan bahwa butir
atau item tersebut paling berperan membentuk perilaku assurance.
b). Assurance terhadap loyalitas melalui kepuasan
Pengaruh langsung assurance terhadap loyalitas dengan hasil assurance berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap loyalitas, apabila assurance ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat meskipun tidak signifikan
Pengaruh tidak langsung Assurance terhadap loyalitas melalui kepuasan diperoleh hasil Assurance
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif signifikan
terhadap loyalitas .
Assurance berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, apabila assurance ditingkatkan
maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Triastity (2013)
bahwa assurance berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.
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Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepuasan ditingkatkan maka
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) dan Ida Nuryana, Dianawati Suryanintyas (2014). bahwa
kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung assurance terhadap loyalitas
melalui kepuasan lebih efektif dibandingkan pengaruh langsung assurance terhadap loyalitas. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel kepuasan efektif digunakan sebagai variable intervening dalam upaya
meningkatkan loyalitas mahasiswa.
5. Pengaruh emphaty terhadap loyalitas melalui kepercayaan dan kepuasan
a). Emphaty terhadap loyalitas melalui kepercayaan.
Pengaruh langsung emphaty terhadap loyalitas diperoleh hasil emphaty berpengaruh negatif
tidak signifikan terhadap loyalitas, apabila Emphaty ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto akan menurun tetapi tidak signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayu Yolanda
Utami (2014) bahwa emphaty berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Pengaruh tidak langsung emphaty terhadap loyalitas melalui kepercayaan diperoleh hasil
Emphaty berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan dan kepercayaan berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas
Emphaty berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, apabila emphaty ditingkatkan
maka kepercayaan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat signifikan.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Srikandi Kumadji (2014)
bahwa emphaty berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan.
Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepercayaan ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat .
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung emphaty terhadap loyalitas
melalui kepercayaan lebih efektif dibandingkan pengaruh langsung emphaty terhadap loyalitas. Hal
ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan efektif digunakan sebagai variable intervening dalam
upaya meningkatkan loyalitas mahasiswa..
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi emphaty terletak pada item pernyataan 4
(Kesediaan Dosen dan tenaga kependidikan memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa),
pernyataan 2 (Dosen dan tenaga kependidikan wajib menjaga kepedulian dan dinamika kampus), dan
pernyataan 1 (Kepercayaan mahasiswa kepada dosen dan tenaga kependidikan harus dijaga dengan
baik). Hal ini menandakan bahwa butir atau item tersebut paling berperan membentuk perilaku
Emphaty
b). Emphaty terhadap loyalitas melalui kepuasan
Pengaruh langsung emphaty terhadap loyalitas dengan hasil emphaty berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap loyalitas, apabila emphaty ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto akan menurun meskipun tidak signifikan
Pengaruh tidak langsung emphaty terhadap loyalitas melalui kepuasan diperoleh hasil emphaty
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif signifikan
terhadap loyalitas .
Emphaty berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan, apabila emphaty ditingkatkan
maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat tetapi tidak signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Triastity
(2013) bahwa Emphaty berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.
Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepuasan ditingkatkan maka
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) dan Ida Nuryana, Dianawati Suryanintyas (2014). bahwa
kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
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Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung emphaty terhadap loyalitas
melalui kepuasan lebih efektif dibandingkan pengaruh langsung emphaty terhadap loyalitas. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel kepuasan efektif digunakan sebagai variable intervening dalam upaya
meningkatkan loyalitas mahasiswa.
6. Pengaruh Promosi terhadap loyalitas melalui kepercayaan dan kepuasan
a). Promosi terhadap loyalitas melalui kepercayaan.
Pengaruh langsung Promosi terhadap loyalitas diperoleh hasil Promosi berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas, apabila Promosi ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto akan meningkat signifikan.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Nuryana , Dianawati
Suryanintyas (2014) bahwa Promosi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Pengaruh tidak langsung Promosi terhadap loyalitas melalui kepercayaan diperoleh hasil Promosi
berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan
terhadap loyalitas.
Promosi berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, apabila Promosi ditingkatkan
maka kepercayaan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat signifikan.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Khamdan Rifa’i (2015)
bahwa Promosi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan.
Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepercayaan ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat .
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung Promosi terhadap loyalitas melalui
kepercayaan lebih efektif dibandingkan pengaruh tidak langsung Promosi terhadap loyalitas. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel kepercayaan tidak efektif digunakan sebagai variable intervening dalam
upaya meningkatkan loyalitas mahasiswa.
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi Promosi terletak pada item pernyataan 4
(Berbagai cara untuk menyampaikaninformasi kepada calon mahasiswa dilakukan oleh STIKES
Harapan Bangsa agar lebih dikenal oleh masyarakat), pernyataan 2 (STIKES Harapan Bangsa sering
mengadakan event apa saja yang dipakai untuk menjalin hubungan baik dengan civitas akademika),
dan pernyataan 3 (Banyak kegiatan sosial sering dilakukan oleh STIKES Harapan Bangsa agar lebih
dikenal dan membentuk respon positif dari masyarakat). Hal ini menandakan bahwa butir atau item
tersebut paling berperan membentuk perilaku Promosi.
b). Promosi terhadap loyalitas melalui kepuasan
Pengaruh langsung Promosi terhadap loyalitas dengan hasil Promosi berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap loyalitas, apabila Promosi ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto akan menurun meskipun tidak signifikan
Pengaruh tidak langsung Promosi terhadap loyalitas melalui kepuasan diperoleh hasil Promosi
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif signifikan
terhadap loyalitas .
Promosi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan, apabila Promosi ditingkatkan
maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat tetapi tidak signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Triastity(
2013) bahwa Promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.
Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepuasan ditingkatkan maka
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, Azis
Fathoni, Maria M. Mintarsih (2016) dan Ida Nuryana, Dianawati Suryanintyas (2014) bahwa
kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung Promosi terhadap loyalitas melalui
kepuasan lebih efektif dibandingkan pengaruh tidak langsung Promosi terhadap loyalitas. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel kepuasan tidak efektif digunakan sebagai variable intervening dalam
upaya meningkatkan loyalitas mahasiswa.
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PENUTUP
Kesimpulan
1. Tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto.
2. Reliability
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
3. Responsiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
4. Assurance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
5. Emphaty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto.
6. Promosi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto
7. Tangibles berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto.
8. Reliability berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto.
9. Responsiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
10. Assurance berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
11. Emphaty berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
12. Promosi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto
13. Tangibles berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto.
14. Reliability berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
15. Responsiveness berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
16. Assurance berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
17. Emphaty berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
18. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto
19. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto
20. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto
21. Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel tangible, reliability,
responsibility, assurance, emphaty, promosi, kepercayaan dan kepuasan
berpengaruh positif
dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
22. Hasil uji koefiesien determinasi menunjukkan bahwa nilai R squre total sebesar 0,929, artinya
variabel loyalitas dijelaskan oleh tangibles, reliability, Responsiveness, assurance, emphaty,
promosi, dan kepercayaan serta kepuasan sebagai variabel intervening sebesar 92,9 % dan
sisanya sebesar 7,1% dijelaskan faktor lain di luar model penelitian antara lain citra dan lokasi.
23. Pengaruh langsung tangible terhadap loyalitas lebih efektif dibandingkan pengaruh tidak
langsung tangibles terhadap loyalitas melalui kepercayaan.
24. Pengaruh langsung tangible terhadap loyalitas lebih efektif dibandingkan pengaruh tidak
langsung tangibles terhadap loyalitas melalui kepuasan
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25. Pengaruh langsung reliability terhadap loyalitas lebih efektif dibandingkan pengaruh tidak
langsung reliability terhadap loyalitas melalui kepercayaan.
26. Pengaruh tidak langsung reliability terhadap loyalitas melalui kepuasan lebih efektif
dibandingkan pengaruh langsung Reliability terhadap loyalitas.
27. Pengaruh tidak langsung responsiveness terhadap loyalitas melalui kepercayaan. lebih efektif
dibandingkan pengaruh langsung responsiveness terhadap loyalitas.
28. Pengaruh tidak langsung responsiveness terhadap loyalitas melalui kepuasan lebih efektif
dibandingkan pengaruh langsung responsiveness terhadap loyalitas.
29. Pengaruh tidak langsung assurance terhadap loyalitas melalui kepuasan lebih efektif
dibandingkan pengaruh langsung assurance terhadap loyalitas.
30. Pengaruh tidak langsung Emphaty terhadap loyalitas melalui kepercayaan lebih
efektif
dibandingkan pengaruh langsung Emphaty terhadap loyalitas.
31. Pengaruh tidak langsung Emphaty terhadap loyalitas melalui kepuasan lebih efektif dibandingkan
pengaruh langsung emphaty terhadap loyalitas.
32. Pengaruh langsung Promosi terhadap loyalitas lebih efektif dibandingkan pengaruh tidak
langsung Promosi terhadap loyalitas melalui kepercayaan
33. Pengaruh tidak langsung Promosi terhadap loyalitas melalui kepuasan lebih efektif dibandingkan
pengaruh langsung Promosi terhadap loyalitas.
34. Promosi mempunyai pengaruh paling dominan terhadap loyalitas. Oleh karena itu cara yang
paling efektif untuk meningkatkan loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa adalah melalui
peningkatan promosi.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hal yang dapat disarankan untuk STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto adalah sebagai berikut:
1. Kesimpulan analisis jalur diketahui jalur langsung promosi terhadap loyalitas merupakan jalur
yang paling dominan atau efektif untuk meningkatkan loyalitas, sehingga upaya untuk
meningkatkan loyalitas dilakukan dengan peningkatan promosi
Upaya kongkrit untuk meningkatkan promosi, dalam rangka untuk meningkatkan loyalitas
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dapat dilakukan dengan langkah-langkah
berikut:
a. Berbagai cara untuk menyampaikan informasi kepada calon mahasiswa dilakukan oleh STIKES
Harapan Bangsa agar lebih dikenal oleh masyarakat
b. STIKES Harapan Bangsa sering mengadakan event (kegiatan) apa saja yang dipakai untuk
menjalin hubungan baik dengan civitas akademika
c. Banyak kegiatan sosial sering dilakukan oleh STIKES Harapan Bangsa agar lebih dikenal dan
membentuk respon positif dari masyarakat.
2. Bagi peneliti yang akan datang hendaknya dapat mengembangkan model atau menguji kembali
model konseptual penelitian agar diperoleh penguatan atas temuan penelitian ini.
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