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ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah menguji pengaruh Bukti Fisik, Lokasi, Citra , dan Kepuasan terhadap Loyalitas
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Penelitian ini merupakan penelitian survai. Data yang
digunakan adalah data primer dengan mengambil sampel mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto
sebanyak 125 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 : bukti fisik berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan , lokasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan, citra
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan, bukti fisik berpengaruh positif dan signifikan
terhadap loyalitas, lokasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas , citra berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas, kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas.
Hasil uji F menunjukkan bahwa Bukti Fisik, Lokasi,dan Citra , secara bersama sama berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan. Bukti Fisik, Lokasi, Citra , dan kepuasan secara bersama sama berpengaruh
positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Secara bersamasama variabel . Bukti Fisik, Lokasi, Citra , dan kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Uji R Square menunjukkan bahwa 99,5 %, variasi dari
loyalitas mahasiswa dapat dijelaskan oleh Bukti Fisik, Lokasi, Citra , dan kepuasan sedangkan sisanya 0,05 %
dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Pengaruh langsung bukti fisik terhadap loyalitas lebih kecil
dibandingkan pengaruh tidak langsung bukti fisik terhadap loyalitas melalui kepuasan Berdasarkan hasil total
pengaruh untuk meningkatkan loyalitas akan lebih efaktif apabila melalui peningkatan bukti fisik dengan
dibarengi peningkatan kepuasan.
Kata Kunci : Bukti fisik, Lokasi, Citra , Kepuasan, Loyalitas.

ABSTRACT
The purpose of this research is to know the influence of physical evidence, location,and image on 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 125 respondents. Data analyzed with validity and
reliability test, partial test ( t test ), simultaneously test ( F test ), R-square and path analysis. T test result shows
that : physical evidenc is significant positive effect on satisfaction, location is insignificant positive effect on
satisfaction, image
is insignificant positive effect on satisfaction, physical evidenc is significant positive
effect on loyality, location is insignificant positive effect on loyality, image is insignificant negatie effect on
loyality, satisfaction is significant positive effect on loyality. F test result shows that simultaneously physical
evidence, location,and image has significant positive effect on the performance. R-square test result shows
that 84,7 % variation of loyality can be explained by physical evidence, location, image,and satisfaction the
remaining 15,3% is explained by other factors out of the model. The path analysis show : the direct effect of
physical evidence on loyality variables is smaller than the indirect effect of physical evidence on loyality by
mediating satisfaction. Based on a total leverage to improve loyality will be more effective if through increased
discipline by mediating satisfaction
Keywords : physical evidence, location, image, satisfaction, loyality

PENDAHULUAN
Pendidikan Tinggi merupakan suatu lembaga yang memegang peranan penting dalam proses
pengembangan sumber daya manusia. Melalui program-program pendidikan dari setiap Perguruan
Tinggi yang terkendali baik, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Perubahan dalam dunia pendidikan yang semakin tinggi, mengharuskan Perguruan Tinggi
untuk merespon perubahan yang terjadi, problem yang dihadapi Perguruan Tinggi saat ini adalah
bagaimana Perguruan Tinggi menarik mahasiswa dan mempertahankannya agar Perguruan Tinggi
tersebut dapat bertahan dan berkembang.
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Perkembangan kebutuhan akan pendidikan tinggi pada akhirnya membuka peluang bagi pihak
swasta untuk ikut berpartisipasi dalam usaha penyelenggaraan pendidikan.
Perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi
swasta (PTS). Dimana, PTN merupakan suatu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah, sedangkan PTS merupakan suatu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak
swasta.
Pengelolaan 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 perguruan tinggi swasta (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.
Pertumbuhan perguruan tinggi membuat para mahasiswa memiliki banyak alternatif untuk
memilih. Taylor & Massy menganggap jumlah mahasiswa merupakan lifeblood bagi setiap perguruan
tinggi oleh karena itu perlu dimonitor sungguh-sungguh karena akan berpengaruh juga terhadap
sumber pendapatan dan kehidupan akademik lainnya (Riswono, 2010 :2).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan terhadap mahasiswa merupakan hal terpenting yang
dapat berdampak pada adanya kepuasan mahasiswa, yang pada akhirnya juga menumbuhkan loyalitas
pada mahasiswa di Perguruan Tinggi yang mereka pilih. Dari kepuasan dan loyalitas mahasiswa
tersebut pihak perguruan tinggi mendapatkan pendapatan. Menghadapi persaingan yang sangat tajam
dalam dunia pendidikan dan harapan mahasiswa, maka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (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 kepuasan, karena salah satu aspek keberhasilan suatu Lembaga Pendidikan dalam
memenangkan persaingannya adalah dengan Bangunan dan sarana prasarana yang memadai dan
mempunyai 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. Menurut Nina Rahmayanty (2010:6) diyakini bahwa
kunci utama untuk memenangkan persaingan salah satunya adalah memberikan nilai dan kepuasan
melalui penyampaian produk atau jasa berkualitas, loyalitas mahasiswa harus menjadi faktor utama
yang harus diperhatikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ( STIKES) Harapan Bangsa
Purwokerto untuk mempertahankan mahasiswa dari tahun ke tahun. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (
STIKES) Harapan Bangsa Purwokerto akan dapat sukses dan mampu bersaing di pasaran jika
tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pemakaian produk atau jasa dan layanan cukup tinggi.
Dalam hal ini, kualitas produk atau jasa juga mengandung makna adanya kualitas pelayanan.
Sebaliknya, jika pelanggan dalam hal ini mahasiswa dan masyarakat luas memiliki persepsi yang
positif terhadap kualitas pelayanan lembaga tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi
juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh pada loyalitas mahasiswa dan masyarakat
luas untuk terus menggunakan jasa perguruan tinggi dan Program studi tersebut dimasa yang akan datang
Kepuasan pelanggan sangat banyak ditentukan oleh kualitas jasa yang dikehendaki konsumen, sehingga
perguruan tinggi, dalam hal ini sebagai penyedia layanan pendidikan seharusnya menekankan pada pemberian
layanan yang berkualitas guna memperoleh kepercayaan mahasiswa dan masyarakat luas. Salah satu
faktor yang dinilai melalui Kualitas pelayanan di Perguruan Tinggi diantaranya adalah bukti fisik
(Physical Evidence).
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Selain faktor kualitas pelayanan, faktor lain yang tidak kalah penting adalah lokasi yang
strategis dari Perguruan Tinggi serta penilaian masyarakat yang sudah terbentuk terhadap Perguruan
Tinggi yang selama ini dikenal dengan istilah Citra. Citra (image) dari suatu perusahaan berawal dari
perasaan pelanggan dan para pelaku bisnis tentang organisasi yang bersangkutan sebagai produsen
produk tersebut sebagai hasil evaluasi individual tentang hal tersebut. Menurut Kotler and Keller
(2007) citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya.
Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi loyalitas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ( STIKES) Harapan
Bangsa Purwokerto. Dalam penelitian ini dipilih variabel Bukti fisik , lokasi , citra dan kepuasan
sebagai variabel yang mempengaruhi loyalitas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ( STIKES)
Harapan Bangsa Purwokerto, karena diduga variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap loyalitas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ( STIKES) Harapan Bangsa
Purwokerto
Dan melalui penelitian tersebut, peneliti mengambil judul “Strategi Meningkatkan Kepuasan
dalam membentuk perilaku mahasiswa Di Sekolah Tinggi Kesehatan ( STIKES) Harapan Bangsa
Purwokerto”
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dengan sensus. Data yang digunakan adalah data primer
dengan mengambil sampel sebanyak 125 (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
kepuasan kerja ditempatkan sebagai variabel intervening untuk variabel bukti fisik, lokasi dan citra
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 + ɛ (Persamaan I)
Y2 = α + β1X1 + β 2X2 + β 3 X3 + β 3 X3+ ɛ (Persamaan II)
HASIL PENELITIAN
Tabel IV.11. Hasil Regresi Persamaan Pertama
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Bukti Fisik
Lokasi
Citra

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
4,510
1,591
,316
,085
,213
,088
,181
,092

Standardized
Coefficients
Beta
,328
,228
,176

t
2,835
3,695
2,414
1,966

Sig.
,005
,000
,017
,052

a. Dependent Variable: Kepuasan

Tabel IV.12. Hasil Regresi Persamaan Kedua
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Bukti Fisik
Lokasi
Citra
Kepuasan

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
9,488
1,792
,048
,098
,125
,099
-,097
,102
1,445
,099

a. Dependent Variable: Loyalitas
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Standardized
Coefficients
Beta
,029
,077
-,054
,835

t
5,295
,493
1,264
-,945
14,570

Sig.
,000
,623
,209
,347
,000

Tabel IV.15 Hasil Uji F Persamaan 1
ANOVAb
Model
1

Sum of
Squares
350,083
585,917
936,000

Regression
Residual
Total

df
3
121
124

Mean Square
116,694
4,842

F
24,099

Sig.
,000a

a. Predictors: (Constant), Citra, Bukti Fisik, Lokasi
b. Dependent Variable: Kepuasan

Tabel IV.16 Hasil Uji F Persamaan 2
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
2111,369
691,431
2802,800

df
4
120
124

Mean Square
527,842
5,762

F
91,609

Sig.
,000a

a. Predictors: (Constant), Kepuasan, Citra, Bukti Fisik, Lokasi
b. Dependent Variable: Loyalitas

Tabel IV.17 Koefisien Determinan (R2)
Model Summary
Model
1

R
,612a

Adjusted
R Square
,358

R Square
,374

Std. Error of
the Estimate
2,201

a. Predictors: (Constant), Citra, Bukti Fisik, Lokasi

Tabel IV.18 Koefisien Determinan (R2)
Model Summaryb
Model
1

Adjusted
R Square
,745

R
R Square
,868a
,753

Std. Error of
the Estimate
2,400

a. Predictors: (Constant), Kepuasan, Citra, Bukti Fisik,
Lokasi
b. Dependent Variable: Loyalitas

Tabel IV.19 Koefisien Korelasi
Correlations
Bukti Fisik

Lokasi

Citra

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

Bukti Fisik
1
125
,553**
,000
125
,475**
,000
125
,538**
,000
125
,495**
,000
125

Lokasi
,553**
,000
125
1
125
,563**
,000
125
,509**
,000
125
,488**
,000
125

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

Berdasarkan hasil analisa jalur dapat diperoleh hasil sbb:
Persamaan 1 yaitu :
Y1 = 0,328 X1 + 0,228 X2 + 0,176 X3 + є1
Sig (0,000) ** (0,885) (0,290)
persamaan 2 yaitu :
Y2 = 0,029 X1 + 0,077 X2 - 0,054 X3 + 0,835 X4 + є2
Sig (0,623)
(0,209)
(0,347) (0,000) **
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Citra
Kepuasan
Loyalitas
,475**
,538**
,495**
,000
,000
,000
125
125
125
,563**
,509**
,488**
,000
,000
,000
125
125
125
1
,461**
,388**
,000
,000
125
125
125
,461**
1
,865**
,000
,000
125
125
125
,388**
,865**
1
,000
,000
125
125
125

Model Hasil Analisis:

BUKTI
FISIK

LOKASI

0,029
0,328
2
0,228

0,835
LOYALITAS

KEPUASAN

0,176
CITRA

-0,054

0,077

Sumber: Data primer diolah, 2018

PEMBAHASAN
1. Pengaruh bukti fisik terhadap loyalitas melalui kepuasan
Pengaruh langsung bukti fisik terhadap loyalitas diperoleh hasil bukti fisik berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap loyalitas, apabila bukti fisik
ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat tetapi tidak signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlianan Irmawati
(2017) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara bukti fisik dengan loyalitas
mahasiswa
Pengaruh tidak langsung bukti fisik terhadap loyalitas melalui kepuasan diperoleh hasil bukti
fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas.
Bukti fisik berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan , apabila bukti fisik ditingkatkan
maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat dan signifikan.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Vinny Jenifer Rahareng
danNurida (2017) bahwa bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.
Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas , apabila kepuasan .ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat dan signifikan.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Hanafiah ( 2015) bahwa
kepuasan .berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung bukti fisik terhadap loyalitas
melalui kepuasan lebih efektif dibandingkan pengaruh langsung bukti fisik terhadap loyalitas. Hal
ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan
mampu memediasi pengaruh bukti fisik terhadap
loyalitas mahasiswa.
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi bukti fisik terletak pada item pernyataan 2,4,
dan 5. Hal ini menandakan bahwa butir atau item tersebut paling berperan membentuk perilaku bukti
fisik dalam rangka meningkatkan kepuasan mahasiswa dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
a. Sekolah tinggi “STIKES”Harapan Bangsa Purwokerto memberikan fasilitas tempat parkir
yang luas kepada mahasiswa
b. Ruang kelas tempat proses mahasiswa melakukan kegiatan sangat nyaman
c. Gedung Serbaguna atau Aula representatif untuk mengadakan kegiatan Mahasiswa
Kemudian langkah-langkah peningkatan kepuasan mahasiswa
dalam rangka untuk
meningkatkan loyalitas mahasiswa dapat dilakukan dengan melihat nilai indikator tertinggi uji
validitas kepuasan mahasiswa yaitu pada item pernyataan 5,1, dan 2 :
1. Kebanggan tersendiri selama kuliah di kampus ini.
2. Saya merasa puas akan pelayanan baik administrasi maupun akademik selama saya kuliah.
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3. Informasi mengenai administrasi dan akademik mudah saya peroleh dengan cepat
2.

Pengaruh lokasi terhadap loyalitas melalui kepuasan
Pengaruh langsung lokasi terhadap loyalitas diperoleh hasil lokasi berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap loyalitas, apabila bukti fisik
ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat tetapi tidak signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlianan Irmawati
(2017) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara lokasi
dengan loyalitas
mahasiswa
Pengaruh tidak langsung lokasi terhadap loyalitas melalui kepuasan diperoleh hasil lokasi
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas.
Lokasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan , apabila lokasi ditingkatkan
maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat namun tidak
signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlianan Irmawati
(2017) bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.
Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas , apabila kepuasan .ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat dan signifikan.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Hanafiah ( 2015) bahwa
kepuasan .berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung lokasi terhadap loyalitas maupun
pengaruh tidak langsung lokasi terhadap loyalitas melalui kepuasan belum efektif untuk
meningkatkan loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto
3.

Pengaruh Citra terhadap loyalitas melalui kepuasan
Pengaruh langsung citra
terhadap loyalitas diperoleh hasil citra berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap loyalitas, apabila citra ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto akan menurun tetapi tidak signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh H. Sophiyanto
Wuryan dan Djoko Legowo ( 2009) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara citra dengan loyalitas mahasiswa
Pengaruh tidak langsung citra terhadap loyalitas melalui kepuasan
diperoleh hasil citra
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif
signifikan terhadap loyalitas.
Citra berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan , apabila citra ditingkatkan maka
kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat namun tidak signifikan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlianan Irmawati
(2017) bahwa citra berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.
Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas , apabila kepuasan .ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat dan signifikan.
Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Hanafiah ( 2015) bahwa
kepuasan .berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung citra terhadap loyalitas maupun
pengaruh tidak langsung citra terhadap loyalitas melalui kepuasan belum efektif untuk meningkatkan
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto
.
PENUTUP
Simpulan
1. Bukti fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
2. Lokasi
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Citra
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
Bukti fisik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto
Lokasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
Citra
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto
Kepuasan
berpengaruh positif
dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto
Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel bukti fisik, lokasi,
citra, dan kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
Hasil uji koefiesien determinasi menunjukkan bahwa nilai R squre total sebesar 0,995, artinya
variabel loyalitas dijelaskan oleh bukti fisik, lokasi, citra, dan kepuasan sebagai variabel
intervening sebesar 99,5 % dan sisanya sebesar 0,05% dijelaskan faktor lain di luar model
penelitian antara lain promosi dan kepercayaan.
Pengaruh tidak langsung bukti fisik terhadap loyalitas melalui kepuasan lebih besar
dibandingkan pengaruh langsung bukti fisik terhadap loyalitas.
Bukti fisik mempunyai pengaruh paling dominan terhadap loyalitas melalui kepuasan . Oleh
karena itu cara yang peling efektif untuk meningkatkan loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa adalah melalui peningkatan bukti fisik serta kepuasan .

Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hal yang dapat disarankan untuk STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto adalah sebagai berikut:
1. Kesimpulan analisis jalur diketahui jalur tidak langsung bukti fisik terhadap loyalitas
melalui kepuasan merupakan jalur yang paling dominan atau efektif untuk meningkatkan
loyalitas , sehingga upaya untuk meningkatkan loyalitas dilakukan dengan peningkatan
bukti fisik serta kepuasan secara bersama sama dalam rangka meningkatkan loyalitas.
Upaya kongkrit untuk meningkatkan bukti fisik , dalam rangka untuk meningkatkan
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dapat dilakukan dengan langkahlangkah berikut:
a. Sekolah tinggi “STIKES”Harapan Bangsa Purwokerto memberikan fasilitas tempat parkir
yang luas kepada mahasiswa
b. Ruang kelas tempat proses mahasiswa melakukan kegiatan sangat nyaman
c. Gedung Serbaguna atau Aula representatif untuk mengadakan kegiatan Mahasiswa
Sedangkan upaya kongrit untuk meningkatkan kepuasan dalam rangka untuk meningkatkan
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dapat dilakukan dengan langkahlangkah berikut:
a. Kebanggan tersendiri selama kuliah di kampus ini.
b. Saya merasa puas akan pelayanan baik administrasi maupun akademik selama saya kuliah.
c. Informasi mengenai administrasi dan akademik mudah saya peroleh dengan cepat
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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