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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh variabel dimensi kualitas pelayanan yaitu tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, empathy dan Sistem Informasi Akademik terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa (riset
pada STIKES Harapan Bangsa Purwokerto). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik random sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 128 responden. Teknik pengumpulan
data menggunakan observasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji instrumen penelitian meliputi uji
validitas dan uji reliabilitas, uji linieritas, uji hipotesis meliputi analisis jalur, uji t, uji F, koefisien determinasi, korelasi
antar variabel. Hasil uji instrumen menunjukkan semua valid dan reliabel. Hasil analisis menunjukkan: tangible,
reliability dan assurance berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, responsiveness dan Sistem
Informasi Akademik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan, dan empathy berpengaruh negatif
tidak signifikan terhadap kepuasan. Tangibles, reliability, empathy dan kepuasan berpengaruh positif signifikan
terhadap loyalitas, responsiveness berpengaruh positif tidak signifikan terhadap loyalitas, dan assurance dan
Sistem Informasi Akademik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap loyalitas. Variabel tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, empathy, Sistem Informasi Akademik dan kepuasan secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa: pengaruh langsung tangibles terhadap loyalitas lebih efektif
dibandingkan pengaruh tidak langsung tangibles terhadap loyalitas melalui melalui kepuasan. pengaruh tidak langsung
reliability terhadap loyalitas melalui kepuasan lebih efektif dibandingkan pengaruh langsung reliability terhadap
loyalitas. Pengaruh langsung responsiveness terhadap loyalitas lebih efektif dibandingkan pengaruh tidak langsung
responsiveness terhadap loyalitas melalui kepuasan. Pengaruh tidak langsung assurance terhadap loyalitas melalui
kepuasan lebih efektif dibandingkan pengaruh langsung assurance terhadap loyalitas. Pengaruh langsung empathy
terhadap loyalitas lebih efektif dibandingkan pengaruh tidak langsung empathy terhadap loyalitas melalui kepuasan.
Pengaruh tidak langsung Sistem Informasi Akademik melalui kepuasan lebih efektif dibandingkan pengaruh langsung
Sistem Informasi Akademik terhadap loyalitas. Variabel kepuasan dalam penelitian ini mampu memediasi pengaruh
variabel reliability, assurance dan Sistem Informasi Akademik terhadap loyalitas, tetapi tidak mampu memediasi
pengaruh tangibles, responsiveness dan empathy terhadap loyalitas. Pengaruh total tangible terhadap loyalitas melalui
kepuasan merupakan pengaruh total yang paling dominan terhadap loyalitas.
Kata kunci: Dimensi kualitas pelayanan, Sistem Informasi Akademik, kepuasan dan loyalitas.

ABSTRACT
The purpose of this study was to find out the influences of service quality dimensions such as tangibles,
reliability, responsiveness, assurance, empathy and Academic System Information to satisfaction and the
influences of all variables to loyalty of students at Harapan Bangsa Purwokerto institute of health sciences. The
used technique sampling in this study was random sampling method. The sample in this research was 128
respondents. The data collecting techniques is used observation and questionnaires. The data analytical
technique used research instrument test such as validity and reliability tests, linearity test, hypothesis tests such
as path analysis, t test, F test, determination coefficient, and coefficient correlation of variables. The test results
showed that all instruments were valid and reliable. The analysis results of this study shown that: tangible,
reliability, and assurance had a positive and significant effect to satisfaction, responsiveness and Academic
Information System had a positive but insignificant effect to satisfaction. Empathy had a negative and
insignificant effect to satisfaction. Tangibles, reliability, empathy and satisfaction had a positive and significant
effect to loyalty, responsiveness and satisfaction had a positive but insignificant effect to loyalty, and assurance
and Academic Information System had a negative and insignificant effect to loyalty. Tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, empathy, trust and satisfaction simultaneously had a significant effect to loyalty. The results
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of path analysis showed that: the direct effect of tangibles to loyalty was more effective rather than the indirect
effect via satisfaction. The indirect effect of reliability to loyalty via satisfaction was more effective rather than
the direct effect to loyalty. The direct effect of responsiveness to loyalty was more effective rather than the
indirect effect via satisfaction. The indirect effect of assurance to loyalty via satisfaction was more effective rather
than the direct effect to loyalty. The direct effect of empathy to loyalty was more effective rather than the
indirect effect via satisfaction. The indirect effect of Academic Information System to loyalty via satisfaction was
more effective rather than the direct effect to loyalty. The indirect effect of satisfaction as variable of intervening in
this study was able to mediate variable of reliability, assurance and Academic Information System to loyalty but it was
unable to mediate variable of tangibles, responsiveness and empathy to loyalty. Tangible was the most dominant variable
effect to loyalty. The total effect of tangible to loyalty via satisfaction was most dominant total effect to loyalty
Keywords: Service quality dimensions, Academic Information System, satisfaction, and loyalty.
.

PENDAHULUAN
Dunia pendidikan memiliki tantangan yang sangat besar antara lain yaitu peran sertanya
dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di tengah pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Masalah layanan menjadi satu hal yang sangat penting karena
selalu terkait dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Keinginan konsumen
untuk
mendapatkan layanan yang baik harus segera direspons dan dipenuhi karena perbaikan layanan
akan membuat perusahaan atau instansi tersebut terus tumbuh dan berkembang dengan baik.
Pemberian layanan yang baik adalah faktor yang sangat penting untuk tetap maju di tengah
persaingan yang ketat, terutama bagi perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang jasa.
Layanan yang berkualitas merupakan senjata utama untuk menjaga keberlangsungan
suatu perusahaan atau instansi. Dengan adanya kualitas layanan yang baik maka konsumen
baru akan datang dan konsumen yang lama akan menjadi pelanggan.
Konsumen adalah raja, hal tersebut harus ditanamkan oleh pelaku jasa. Sebagaimana
halnya seorang raja, maka konsumen harus dilayani sebaik mungkin terutama di masa
sekarang di mana masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menentukan produk dan jasa
yang akan mereka gunakan atau konsumsi.
Salah satu layanan produk jasa yang banyak sekali ditawarkan dan memiliki banyak
pilihan adalah produk jasa di bidang layanan pendidikan yang sangat ketat
sekali
persaingannya. Seperti di Jawa Tengah saja khususnya wilayah Kopertis VI, terdapat 249
Perguruan Tinggi ( http://kelembagaan.ristekdikti.go.id) sehingga persaingan dalam bidang
layanan jasa pendidikan di Jawa Tengah menjadi semakin ketat, baik lembaga pendidikan yang
berstatus negeri maupun swasta. Saat ini layanan jasa yang bergerak di bidang layanan
pendidikan dengan perkembangannya telah banyak mengalami perubahan. Baik perubahan di
bidang penerapan kebijakan pendidikan maupun kurikulum yang diterapkan. Sehingga sebagai
pelaku jasa di bidang pendidikan, strategi kualitas layanan merupakan suatu hal yang sangat
penting diterapkan, untuk membangun sebuah ciri khas di lembaga pendidikan itu sendiri.
Persaingan yang semakin ketat dan kompetitor yang semakin kompetitif, mengharuskan untuk
senantiasa meningkatkan kualitas layanan guna mendapatkan kepercayaan mahasiswa
sehingga mahasiswa tidak mudah berpindah pada lembaga pendidikan lainnya.
memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi yang dipergunakan untuk kegiatan
administrasi yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) sejak tahun 2011
yang dapat diakses melalui alamat web //http.www.siakad.shb.ac.id. Pada sistem informasi akademik
mahasiswa dapat melakukan transaksi akademik secara online, melihat kalender akademik, info
kurikulum, jadwal kuliah, jadwal ujian, data mahasiswa, nilai, kartu hasil studi (KHS) dan kartu
rencana studi (KRS). Semua itu bisa dilakukan secara online tanpa harus mahasiswa mendatangi
kampus.
Namun sebagaimana kita ketahui setiap kemajuan atau perkembangan pasti terdapat kendala
diantaranya pemanfaatan yang masih kurang dikarenakan sebagian mahasiswa menganggap hal itu
sebagai sesuatu yang rumit atau susah. Sistem informasi dibangun sebagai fasilitas pendukung kinerja
dalam suatu instansi yang dimaksudkan untuk mempermudah tugas pengguna (user) sehingga tercapai
penghematan waktu, biaya, dan sumber daya. Sistem informasi akademik adalah sebuah sistem
khusus untuk keperluan pengeloaan data-data Akademik dengan penerapan teknologi komputer
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baik ‘hardware’ maupun ‘software’. Yang dimaksud ‘hardware’ adalah perangkat keras yaitu
peralatan- peralatan seperti komputer (PC Computer), Printer, CD ROM, Hardisk, dan
sebagainya. Sedang Software merupakan program komputer yang memfungsikan hardware
tersebut yang dibuat khusus untuk keperluan pengelolaan data Akademik, (Jogiyanto, 2010).
Hardware komputer yang akan digunakan dapat dibeli di pasaran, di tempat-tempat penjualan
komputer. Sedang software, harus dibuat dengan teknik pemrograman tertentu.
Kepuasan akan layanan dan pengguna dari suatu Sistem Informasi Akademik merupakan
salah satu faktor atau ukuran keberhasilan bagi setiap pengembangan dan implementasi pelayanan dan
Sistem Informasi Akademik pada suatu instansi / perusahaan. Kualitas layanan dan Sistem Informasi
Akademik yang baik dapat dilihat berdasarkan sudut pandang / persepsi pengguna pelayanan dan
sistem informasi tersebut yang merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu layanan. Oleh
karena itu, pengukuran kepuasan akan layanan dan pengguna Sistem Informasi Akademik yang
diberikan harus selalu dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan merencanakan
strategi yang lebih baik di masa mendatang dan untuk meningkatkan kualitas layanan dan Sistem
Informasi Akademik agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan mahasiswa.
Perlu diperhatikan bahwa harapan berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan
semakin banyaknya informasi yang diterima serta makin bertambahnya pengalamannya.
Pada gilirannya semua ini akan berpengaruh terhadap pencapaian suatu hasil yaitu loyalitas.
Pelanggan adalah aset perusahaan atau instansi, sehingga perusahaan harus menjaga dan
mempertahankan konsumennya. Menurut Philip Kotler dan Keller (2009), loyalitas atau
kesetiaan didefinisikan sebagai komitmen
yang dipegang kuat untuk membeli atau
berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa depan. Loyalitas akan menjadi kunci
sukses tidak hanya pada jangka pendek tetapi juga memiliki keunggulan bersaing secara
berkelanjutan, meskipun nantinya ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi
menyebabkan perubahan perilaku.
Menurut pemahaman umum, loyalitas adalah komitmen yang kuat untuk berlangganan
kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa yang disukai secara konsisten di
masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha pemasaran mempunyai
potensi untuk menimbulkan perilaku berpindah. Pelanggan yang loyal karena puas dan ingin
meneruskan hubungan
pembelian merupakan ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah
produk dan merek.
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang
“EFEKTIVITAS KUALITAS PELAYANAN DAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK
TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS MAHASISWA ( RISET PADA STIKES HARAPAN
BANGSA PURWOKERTO )”
METODE
Penelitian ini termasuk penelitian explanatory research yaitu penelitian yang menjelaskan
hubungan kausal antara variabel bebas (independent variable) dengan variabel antara (intervening)
serta variabel terikat (dependent). Data yang digunakan adalah data primer. Pengambilan sampel
menggunakan teknik random sampling dan sampel sebanyak 128 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 atau 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 menggunakan analisis jalur dan intervening. Pada penelitian ini variabel
kepercayaan dan kepuasan ditempatkan sebagai variabel intervening untuk variabel kualitas pelayanan
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:
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Y1 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 +e1 (Persamaan 1)
Y2 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 +e2 (Persamaan 2)
HASIL PENELITIAN
Tabel IV.14 Hasil Regresi Persamaan 1
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Tangible
Reliability
Responsiveness
Assurance
Emphaty
SIA

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1,370
1,424
,169
,062
,254
,091
,065
,096
,375
,090
-,012
,092
,054
,064

Standardized
Coefficients
Beta
,186
,249
,064
,392
-,012
,060

t
,963
2,712
2,781
,678
4,155
-,128
,844

Sig.
,338
,008
,006
,499
,000
,898
,400

a. Dependent Variable: Kepuasan

Tabel IV.15 Hasil Regresi Persamaan 2
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Tangible
Reliability
Responsiveness
Assurance
Emphaty
SIA
Kepuasan

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
5,995
1,123
,229
,050
,168
,074
,076
,076
-,136
,076
,178
,072
-,006
,051
,277
,071

Standardized
Coefficients
Beta
,306
,200
,090
-,173
,225
-,008
,336

t
5,339
4,548
2,270
,999
-1,793
2,466
-,123
3,872

Sig.
,000
,000
,025
,320
,075
,015
,902
,000

a. Dependent Variable: Loyalitas

Tabel IV.18 Hasil Uji F Persamaan 1
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
524,193
369,682
893,875

df
6
121
127

Mean Square
87,366
3,055

F
28,595

Sig.
,000a

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

Tabel IV.19 Hasil Uji F Persamaan 2
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
380,598
226,269
606,867

df
7
120
127

Mean Square
54,371
1,886

F
28,835

Sig.
,000a

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

Tabel IV.20 Koefisien Determinan (R2) Persamaan 1
Model Summaryb
Model
1

R
R Square
,766a
,586

Adjusted
R Square
,566

Std. Error of
the Estimate
1,748

a. Predictors: (Constant), SIA, Tangible,
Responsiveness, Assurance, Reliability, Emphaty
b. Dependent Variable: Kepuasan
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Tabel IV.21 Koefisien Determinan (R2) Persamaan 2
Model Summaryb
Model
1

R
R Square
,792a
,627

Adjusted
R Square
,605

Std. Error of
the Estimate
1,373

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

Tabel IV.22 Koefisien Korelasi
Correlations

Tangible

Reliability

Responsiveness

Assurance

Emphaty

SIA

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

Tangible
1

Reliability
,451**
,000
128
128
,451**
1
,000
128
128
,334**
,692**
,000
,000
128
128
,439**
,647**
,000
,000
128
128
,389**
,621**
,000
,000
128
128
,372**
,450**
,000
,000
128
128
,509**
,651**
,000
,000
128
128
,605**
,642**
,000
,000
128
128

Responsi
veness
Assurance Emphaty
,334**
,439**
,389**
,000
,000
,000
128
128
128
,692**
,647**
,621**
,000
,000
,000
128
128
128
1
,683**
,687**
,000
,000
128
128
128
,683**
1
,715**
,000
,000
128
128
128
,687**
,715**
1
,000
,000
128
128
128
,443**
,438**
,533**
,000
,000
,000
128
128
128
,584**
,696**
,571**
,000
,000
,000
128
128
128
,559**
,543**
,593**
,000
,000
,000
128
128
128

SIA
Kepuasan Loyalitas
,372**
,509**
,605**
,000
,000
,000
128
128
128
,450**
,651**
,642**
,000
,000
,000
128
128
128
,443**
,584**
,559**
,000
,000
,000
128
128
128
,438**
,696**
,543**
,000
,000
,000
128
128
128
,533**
,571**
,593**
,000
,000
,000
128
128
128
1
,435**
,425**
,000
,000
128
128
128
,435**
1
,678**
,000
,000
128
128
128
,425**
,678**
1
,000
,000
128
128
128

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

Berdasarkan hasil analisa jalur dapat diperoleh hasil sebagai berikut:
Persamaan 1:
Y1 =1,370 + 0,186X1 + 0,249X2 + 0,064X3 + 0,392X4 - 0,012X5 + 0,060X6
Sig.
(0,008)* (0,006)** (0,499) (0,000)**
(0,898) (0,400)
Persamaan 2:
Y2 =5,995 + 0,306X1 + 0,200X2 + 0,090X3 – 0,173X4 + 0,225X5 –0,008X6 + 0,336X7
Sig.
(0,000)** (0,025)** (0,320) (0,075) (0,015)** (0,902) (0,000)**
Model Hasil Analisis:
Tangibles

P7 = 0,306**

(X1)
P1 =
0,186**

P8 = 0,200**

Reliability
(X2)

P2 =

0,249**
P9 = 0,090

Responsiveness
(X3)

P3 = 0,064

Kepuasan

P13 = 0,336** Loyalitas

X7(Y1)

= 0,392**

Assurance
(X4)

P10 = -0,173
P5 = -0,012
P11 = 0,225**

Empathy
(X5)

P6 = 0,060
P12 = -0,008

SIA
(X6)

66

(Y2)

PEMBAHASAN
1. Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas melalui Kepuasan
a. Pengaruh tangibles terhadap loyalitas melalu kepuasan
Tangibles berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila tangibles ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa pada STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat.
Peningkatan ini terjadi karena dimensi kualitas layanan tangibles terkait dengan gedung dan ruang
kelas, fasilitas penunjang seperti AC dan LCD, sarana komunikasi yang baik dan penampilan
petugas memenuhi keinginan dan harapan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Hasil
penelitian ini mendukung hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh: Verriana dan Anshori
(2017), menunjukkan kualitas pelayanan dimana termuat juga dimensi tangible berpengaruh
terhadap loyalitas.
Pengaruh tangibles terhadap loyalitas melalui kepuasan yaitu tangibles berpengaruh positif
signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas.
Tangibles berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, apabila tangibles ditingkatkan
maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat. Peningkatan ini
terjadi karena dimensi kualitas layanan tangibles terkait dengan gedung dan ruang kelas, fasilitas
penunjang seperti AC dan LCD, sarana komunikasi yang baik dan penampilan petugas memenuhi
kriteria yang diharapkan dan diinginkan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Hasil
penelitian ini mendukung hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh: Verriana dan Anshori
(2017), menunjukkan kualitas pelayanan dimana termuat dimensi tangibles memiliki hubungan
terhadap kepuasan.
Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila kepuasan ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat. Peningkatan ini
terjadi karena kepuasan sebagai unsur yang diperlukan untuk orientasi jangka panjang dan
merupakan fokus untuk suatu kondisi hubungan masa mendatang yang tercermin pada kepuasan
konsumen memenuhi keinginan dan harapan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh: Verriana dan Anshori
(2017), yang menyatakan kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung tangibles terhadap loyalitas lebih
efektif dibandingkan pengaruh tidak langsung tangibles terhadap loyalitas melalui kepuasan. Hal
ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan tidak mampu memediasi pengaruh tangibles terhadap
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi tangibles terletak pada item pertanyaan 2, 4
dan 3. Hal ini menandakan bahwa butir atau item tersebut paling berperan membentuk perilaku
tangibles, sehingga peningkatan perilaku tangibles untuk meningkatkan perilaku loyalitas
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dapat dilakukan dengan langkah-langkah
berikut:
1) Meningkatkan fasilitas fisik / ruang kelas yang dimiliki.
2) Meningkatkan sarana komuniksi yang dimiliki.
3) Meningkatkan fasilitas penunjang yang dimiliki misal AC dan LCD.
b. Pengaruh reliability terhadap loyalitas melalui kepuasan
Reliability berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila reliability ditingkatkan
maka loyalitas STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat. Peningkatan ini terjadi
karena dimensi kualitas layanan reliability terkait kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai
yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya memenuhi keinginan dan harapan mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian relevan
yang dilakukan oleh: Verriana dan Anshori (2017), menunjukkan kualitas pelayanan dimana
termuat juga dimensi reliability berpengaruh terhadap loyalitas.
Pengaruh reliability terhadap loyalitas melalui kepuasan yaitu 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 secara
bermakna. Peningkatan ini terjadi karena dimensi kualitas layanan reliability terkait dengan
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kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya
memenuhi sepenuhnya kriteria kepuasan yang diharapkan dan diinginkan STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh:
Verriana dan Anshori (2017), menunjukkan kualitas pelayanan dimana termuat dimensi reliability
memiliki hubungan terhadap kepuasan.
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 mampu memediasi pengaruh reliability terhadap
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi reliability terletak pada item pertanyaan 2, 4
dan 1. Hal ini menandakan bahwa butir atau item tersebut paling berperan membentuk perilaku
reliability, sehingga peningkatan perilaku reliability untuk meningkatkan perilaku kepercayaan
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dapat dilakukan dengan langkah-langkah
berikut:
1) Meningkatkan sikap petugas administrasi agar lebih menguasai permasalahan yang ada
dengan baik.
2) Meningkatkan kemampuan petugas admistrasi agar lebih serius dan sabar memberikan arahan
dan solusi pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa terkait dengan administrasi.
3) Meningkatkan kemampuan petugas dalam melayani masalah administrasi dengan baik.
c. Pengaruh responsiveness terhadap loyalitas melalui kepuasan
Responsiveness berpengaruh positif tidak signifikan terhadap loyalitas, apabila responsiveness
ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan menurun.
Penurunan ini terjadi karena dimensi kualitas layanan responsiveness terkait dengan kemauan
untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada mahasiswa kurang
memenuhi sepenuhnya keinginan dan harapan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh: Verriana dan
Anshori (2017), menunjukkan kualitas pelayanan dimana termuat juga dimensi responsiveness
berpengaruh terhadap loyalitas.
Pengaruh responsiveness terhadap loyalitas melalui kepuasan yaitu responsiveness berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap
loyalitas.
Responsiveness berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan, apabila responsiveness
ditingkatkan maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan menurun.
Penurunan ini terjadi karena dimensi kualitas layanan responsiveness terkait dengan kemauan
untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat tidak memenuhi kriteria
kepuasan yang diharapkan dan diinginkan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Hasil
penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh: Verriana dan Anshori
(2017), menunjukkan kualitas pelayanan dimana termuat dimensi responsiveness memiliki
hubungan terhadap kepuasan.
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 mampu memediasi pengaruh
responsiveness terhadap loyalitas STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi responsiveness terletak pada item pertanyaan
2, 3 dan 4. Hal ini menandakan bahwa butir atau item tersebut paling berperan membentuk
perilaku responsiveness, sehingga peningkatan perilaku responsiveness untuk meningkatkan
perilaku loyalitas STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dapat dilakukan dengan langkah-langkah
berikut:
1) Meningkatkan sikap petugas agar mempunyai ketepatan dalam pelayanan administrasi .
2) Meningkatkan sikap petugas administrasi agar sigap dalam melaksanakan tugas.
3) Meningkatkan sikap petugas administrasi agar memberikan kepastian waktu.
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d. Pengaruh assurance terhadap loyalitas melalui kepuasan
Assurance berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap loyalitas, apabila assurance
ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan menurun tapi
tidak bermakna. Penurunan ini terjadi karena dimensi kualitas layanan assurance terkait dengan
jaminan, kooperatif, komunikatif dan kualitas layanan tidak memenuhi sepenuhnya keinginan dan
harapan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Hasil penelitian ini tidak mendukung
hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh: Verriana dan Anshori (2017), menunjukkan kualitas
pelayanan dimana termuat juga dimensi assurance berpengaruh terhadap loyalitas.
Pengaruh assurance terhadap loyalitas melalui kepuasan yaitu assurance berpengaruh positif
signifikan terhadap kepercayaan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap
loyalitas.
Assurance berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, apabila assurance ditingkatkan
maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat secara
bermakna. Peningkatan ini terjadi karena dimensi kualitas layanan assurance terkait dengan
jaminan, kooperatif, komunikatif dan kualitas layanan memenuhi kriteria kepercayaan yang
diharapkan dan diinginkan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh: Verriana dan Anshori (2017),
menunjukkan kualitas pelayanan dimana termuat dimensi assurance memiliki hubungan terhadap
kepercayaan.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung assurance terhadap loyalitas tidak
lebih efektif dibandingkan pengaruh tidak langsung pengaruh assurance terhadap loyalitas melalui
kepuasan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan mampu memediasi pengaruh assurance
terhadap loyalitas STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi assurance terletak pada item pertanyaan 4, 3
dan 1. Hal ini menandakan bahwa butir atau item tersebut paling berperan membentuk perilaku
assurance, sehingga peningkatan perilaku assurance untuk meningkatkan loyalitas STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
1) Meningkatkan perilaku petugas agar memiliki sikap yang komunikatif dalam memberikan
layanan administrasi.
2) Meningkatkan perilaku petugas agar memiliki sikap yang kooperatif dalam memberikan
layanan administratif.
3) Meningkatkan perilaku petugas administrasi agar bisa memberikan jaminan perasaan saat berdiskusi
dengan petugas mengenai permasalahan administrasi.
e. Pengaruh empathy terhadap loyalitas melalui kepuasan
Empathy berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, apabila empathy ditingkatkan
maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan meningkat secara bermakna.
Peningkatan ini terjadi karena dimensi kualitas layanan empathy terkait dengan perhatian,
kesediaan, kemampuan, pemahaman dan pemenuhan kebutuhan mahasiswa memenuhi sepenuhnya
keinginan dan harapan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa. Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian relevan yang dilakukan oleh: Verriana dan Anshori (2017), menunjukkan kualitas
pelayanan dimana termuat juga dimensi empathy berpengaruh terhadap loyalitas.
Pengaruh empathy terhadap loyalitas melalui kepuasan yaitu empathy berpengaruh negatif
tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas.
Empathy berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepuasan, apabila empathy
ditingkatkan maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto akan menurun tapi
tidak bermakna. Penurunan ini terjadi karena dimensi kualitas layanan empathy terkait dengan
perhatian, kesediaan, kemampuan, pemahaman dan pemenuhan kebutuhan mahasiswa tidak
memenuhi sepenuhnya kriteria kepuasan yang diharapkan dan diinginkan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian relevan yang
dilakukan oleh: Verriana dan Anshori (2017), menunjukkan kualitas pelayanan dimana termuat
dimensi empathy memiliki hubungan terhadap kepercayaan.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung empathy terhadap loyalitas lebih
efektif dibandingkan pengaruh tidak langsung empathy melalui kepuasan terhadap loyalitas. Hal
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ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan tidak mampu memediasi pengaruh empathy terhadap
loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi empathy terletak pada item pertanyaan 1, 2
dan 4. Hal ini menandakan bahwa butir atau item tersebut paling berperan membentuk perilaku
empathy, sehingga peningkatan perilaku empathy untuk meningkatkan perilaku kepuasan
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dapat dilakukan dengan langkah-langkah
berikut:
1) Petugas agar selama pelayanan memberikan perhatian kepada mahasiswa dengan baik.
2) Petugas agar bersedia memberikan waktu untuk pelayanan dengan baik .
3) Petugas agar mempunyai pemahaman yang baik terhadap mahasiswa yang mempunyai
permasalahan administrasi .
f. Pengaruh Sistem Informasi Akademik terhadap Loyalitas melalui Kepuasan
Sistem Informasi Akademik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap loyalitas, apabila
Sistem Informasi Akademik ditingkatkan maka loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa
Purwokerto akan menurun tapi tidak bermakna. Penurunan ini terjadi karena dimensi Sistem
Informasi Akademik terkait dengan penghematan waktu, mempermudah kegiatan, pengoperasian,
mudah diakses dan informasi tidak memenuhi sepenuhnya keinginan dan harapan mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian relevan yang
dilakukan oleh: Sultono dkk (2015), Handoko (2011), Wahyudi dkk (2015), Zazkya (2016),
menunjukkan dimensi Sistem Informasi Akademik berpengaruh terhadap loyalitas.
Pengaruh Sistem Informasi Akademik terhadap loyalitas melalui kepuasan yaitu Sistem
Informasi Akademik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan
berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas.
Sistem Informasi Akademik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan, apabila
Sistem Informasi Akademik ditingkatkan maka kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa
Purwokerto akan menurun. Penurunan ini terjadi karena dimensi Sistem Informasi Akademik
terkait dengan penghematan waktu, mempermudah kegiatan, pengoperasian, mudah diakses dan
informasi tidak memenuhi sepenuhnya kriteria kepuasan yang diharapkan dan diinginkan
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil
penelitian relevan yang dilakukan oleh: Sultono dkk (2015), Handoko (2011), Wahyudi dkk
(2015), Zazkya (2016), yang menunjukkan dimensi Sistem Informasi Akademik memiliki
hubungan terhadap kepercayaan.
Analisis jalur ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung Sistem Informasi Akademik terhadap
loyalitas tidak lebih efektif dibandingkan pengaruh tidak langsung Sistem Informasi Akademik
melalui kepuasan terhadap loyalitas. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan mampu
memediasi pengaruh Sistem Informasi Akademik terhadap loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto.
Berdasarkan hasil analisis nilai indikator tertinggi Sistem Informasi Akademik terletak pada
item pertanyaan 3, 4 dan 2. Hal ini menandakan bahwa butir atau item tersebut paling berperan
membentuk perilaku Sistem Informasi Akademik, sehingga peningkatan Sistem Informasi
Akademik untuk meningkatkan perilaku kepuasan mahasiswa STIKES Harapan Bangsa
Purwokerto dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
1) Agar kemudahan pengoperasian Sistem Informasi Akademik lebih ditingkatkan lagi.
2) Agar kemudahan dalam mengakses Sistem Informasi Akademik lebih ditingkatkan .
3) Agar salah satu fungsi Sistem Informasi Akademik yaitu mempermudah kegiatan akademik
bisa maksimal.
Langkah-langkah peningkatan perilaku kepuasan untuk meningkatkan perilaku loyalitas secara
kongkrit dapat ditingkatkan dengan melihat nilai indikator tertinggi uji validitas kepuasan yaitu
terletak pada item pernyataan 5, 2 dan 4:
a. Meningkatkan kualitas jasa layanan petugas administrasi.
b. Meningkatkan pelayanan petugas administrasi sesuai yang dijanjikan.
c. Meningkatkan konsistensi pelayanan petugas administrasi.
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PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian BAB IV terutama dalam analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Hasil uji hipotesis
a. Bukti fisik (tangibles) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pada mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
b. Keandalan (reliability) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pada mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
c. Ketanggapan (responsiveness) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pada
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
d. Jaminan (assurance) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pada mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
e. Perhatian (empathy) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepuasan pada
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
f. Sistem Informasi Akademik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pada
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
g. Bukti fisik (tangibles) berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
h. Keandalan (reliability) berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
i. Ketanggapan (responsiveness) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas
mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
j. Jaminan (assurance) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
k. Perhatian (empathy) berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto.
l. Sistem Informasi Akademik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
m. Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas mahasiswa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto.
2. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama tangibles, reliability, responsiveness,
assurance, empathy, Sistem Informasi Akademik dan kepuasan mempengaruhi loyalitas mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.
3. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R square total sebesar 0,846, artinya
variabel loyalitas dijelaskan oleh tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy
dengan kepuasan sebagai variabel intervening sebesar 84,6% dan sisanya sebesar 15,4% dijelaskan
faktor lain di luar model penelitian seperti promosi dan lokasi.
4. Kesimpulan analisis jalur diketahui jalur langsung tangible berpengaruh positif signifikan terhadap
loyalitas merupakan jalur yang paling dominan dengan nilai 0,306 , paling efektif untuk
meningkatkan loyalitas.
Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat saran yang dapat digunakan STIKES Harapan Bangsa
Purwokerto sebagai upaya meningkatkan loyalitas mahasiswa. Analisis jalur diketahui jalur langsung
tangible berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merupakan jalur yang paling dominan atau
efektif untuk meningkatkan loyalitas, sehingga upaya-upaya peningkatan tangible untuk
meningkatkan perilaku loyalitas secara kongkrit dapat dilakukan dengan:
1. Peningkatan kualitas fasilitas fisik / ruang kelas yang dimiliki
2. Peningkatan sarana komunikasi yang dimiliki agar lebih mendukung kegiatan akademik
mahasiswa.
3. Peningkatan kualitas fasilitas penunjang di kelas yang dimiliki seperti AC dan LCD.
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