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Abstrak 
 

Kualitas jasa dan kepuasan pelanggan diakui sebagai aspek penting untuk mencapai keberhasilan 
dalam pengembangan kualitas dalam organisasi. Perkembangan pengukuran kualitas jasa dan 
kepuasan pelanggan sebagai indikator kualitas telah luas diimplementasikan pada or ganisasi bisnis, 
sekalipun hal tersebut belum banyak berkembang pada organisasi perguruan tinggi. Tujuan dari riset 
ini adalah untuk mengekplorasi gambaran kualitas jasa pada pendidikan tinggi dan menguji 
hubungan dan pengaruh kualitas jasa pada kepuasan. Survei ini dilakukan pada perguruan tinggi  di 
Surabaya, pada jurusan akuntansi dengan 14 perguruan tinggi dan 149 mahasiswa sebagai 
responden. Riset ini menggunakan teknik sampling dengan metode konvenien, dan data dikumpulkan 
melalui survei langsung. Metode statistik yang digunakan dalam riset ini adalah metode regresi linier. 
Hasil penelitian imenunjukkan bahwa kualitas jasa pada pendidikan tinggi jurusan akuntansi perlu 
dikembangkan khususnya berhubungan dengan bagaimana melayani pelanggan. Temuan lain juga 
menunjukan bahwa kualitas jasa berpengaruh positif terhadap kepuasan. Implikasi manajerial dan 
riset juga dibicarakan dalam artikel ini. 

 
Kata kunci : Kualitas jasa, kepuasan, pendidikan akuntansi, pendidikan tinggi 

 
Abstract 

 
Service quality and a customer satisfaction is recognized as important aspect to achieve success on 
developing quality in organization. The development of measuring service quality and customer 
satisfaction as quality indicators was widely implemented on business organization, although its has 
not yet been in higher education. The objective of this research is to explore the description of service 
quality in higher education and to examine the relationships and effects of service quality on 
satisfaction. The survey was conducted in Surabaya, on Accounting education with 14 universities and 
149 students as the respondents. This research was using convenience sampling, and the data 
collection was conducted by direct survey. Statistical method used in this research is linier regression. 
The finding of this research shows that service quality in accounting education need to be developed 
particularly on how to handle customer. The others finding also shows that service quality positively 
influence on satisfaction. Managerial and research implication is also discussed in this article.  
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1. Latar belakang 
Kualitas penyelenggaraan pendidikan jurusan akuntansi di Indonesia sering diukur dari 
ukuran umum oleh pemerintah atau secara subyektif oleh perguruan tinggi masing-masing. 
Hal ini menunjukkan betapa lingkungan sangat membentuk dan menentukan bagaimana 
pendidikan jurusan akuntansi dikelola dan dikembangkan. Ukuran umum yang dimaksud 
yang sering digunakan adalah menyangkut status jurusan (disamakan, diakui, terdaftar) atau 
tingkat akreditasi jurusan tersebut (Akreditasi A, B, atau C), yang dilakukan oleh lembaga 
akreditasi yang bersifat nasional. Atau jurusan tersebut secara subyektif melakukan 
pengukuran atas kinerja jurusan dengan berpedoman kepada prinsip akuntansi yang umum 
berlaku atau prinsip lain yang dianggap sesuai dengan jurusan akuntansi. 
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Sangat jarang pengukuran kualitas penyelanggaraan pendidikan jurusan akuntansi di 
Indonesia dilakukan melalui pengukuran kualitas dari perspektif pelanggan, yang dalam hal 
ini adalah mahasiswa. Pengukuran melalui pendekatan ini semacam ini didalam pendidikan 
telah banyak berkembang dibanyak perguruan tinggi di luar negeri (1;2). Misalnya, 
pengukuran kualitas pendidikan akuntansi  dengan survei mahasiswa dapat dilihat dari apa 
yang dihasilkan oleh Hill et. al (3), dimana mereka berkesimpulan bahwa pengukuran atas 
keberhasilan program pendidikan dapat dilakukan melalui ujian, survei mahasiswa, alumni, 
interviews dan sebagainya. Lebih lanjut disimpulkan bahwa pengukuran tunggal tidak bisa 
dan mampu mencakup keseluruhan keluaran dari program, sehingga portofolio pengukuran 
akan diperlukan agar mampu memotret kinerja program pendidikan. Relevansi temuan ini 
terhadap pengukuran pendidikan akuntansi di Indonesia adalah perlunya program pendidikan 
akuntansi juga melakukan pengukuran kinerja jurusan melalui survei kepada mahasiswa. 
Sebab penilaian yang dilakukan hanya dengan kriteria umum seperti akreditasi BAN tentu 
lebih bagus lagi jika dikombinasikan dengan survei mandiri oleh jurusan pada mahasiswa. 
Sebab dengan begitu akan memperbanyak portofolio pengukuran sebagaimana 
direkomendasikan Hill et. al (3). 
 
Aspek yang penting sebagai pengukuran adalah melalui pengukuran kualitas jasa yang 
dikaitkan dengan kepuasan mahasiswa. Kualitas jasa dan kepuasan pelanggan sebagai 
pengukuran kualitas, pada awalnya merupakan ranah kajian dan dipraktekkan pada bidang 
marketing. Parasuraman et. al (4) adalah peneliti yang mengembangkan pemikiran ini. 
Sekalipun mendapat banyak kritik, namun pandangan dan hasil risetnya telah banyak dan 
secara luas diadopsi oleh peneliti atau praktisi bisnis. Dan keberhasilan penerapan pendekatan 
ini dalam mengukur kualitas satu jasa utamanya pada perusahaan mengakibatkan topik ini 
telah mendominasi pemikiran dalam buku teks marketing didunia. 
 
Adopsi pengukuran kualitas jasa dan kepuasan pada jasa pendidikan jurusan akuntansi 
khususnya di Indonesia masih banyak yang mensanksikan dan belum tersosialisasi dengan 
memuaskan. Sehingga tidak banyak yang mepraktekkan pedoman ini dalam pengelolaan 
jurusan akuntansi. Sehingga sebagai bagian dari itu semua artikel ini dibuat, khususnya untuk 
memberikan keyakinan dan pembuktian bahwa kualitas jasa  sangat penting artinya. Kualitas 
jasa pendidikan yang diukur dengan kualitas jasa dan kepuasan pelanggan menjadi lebih 
penting lagi oleh karena adanya kompetisi dalam pendidikan tinggi. Oleh sebab itu menilai 
kinerja kualitas jasa dengan melihat kepuasan pelanggan menjadi penting dilakukan, sebab 
kepuasan akan mengakibatkan loyalitas pelanggan. Dan loyalitas pelanggan dalam hal ini 
mahasiswa akan mendorong tersosialisasikannya jurusan akuntansi kepada calon mahasiswa 
dan dengan demikian akan memudahkan jurusan memperoleh input mahasiswa yang baik.  

 
2. Permasalahan riset 
Permasalahan utama dalam riset ini adalah antara lain : 
1. bagaimana persepsi kualitas jasa yang dirasakan oleh mahasiswa pada jasa pendidikan 

akuntansi. 
2. bagaimana pengaruh tingkat kualitas jasa (service quality) pendidikan akuntansi yang 

dirasakan terhadap kepuasan pelanggan (satisfaction)  pada jasa pendidikan akuntansi;  
 
3. Tinjauan teoritis dan hipotesis riset 
3.1. Kualitas jasa  
Beragam definisi mengenai kualitas dapat ditemui di berbagai literatur, yang sebagian besar 
berbeda oleh karena perspektif dan setting yang digunakan. Misalnya Crosby (1979) 
mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan (corformance to 
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requairements),   Garvin (1983) memberikan definisi kualitas sebagai jumlah keseluruhan 
kegagalan internal dan kegagalan eksternal (5). Kualitas juga dapat didefinisikan sebagaimana 
filosofi orang jepang sebagai zero defects – doing it right the first time. Atau dengan kata lain 
mengerjakan dengan benar dalam sekali pengerjaan, tanpa pengulangan dengan tidak ada 
kesalahana sedikitpun.  
 
Definisi kualitas biasanya lebih sering dan lebih mudah digunakan dalam konteks barang 
(physical object). Untuk jasa, penilaian dan pendifinisian kualitas menjadi lebih rumit dan 
lebih sulit. Pengetahuan mengenai kualita s untuk barang yang selama ini sering digunakan 
tidak cukup untuk memahami bagaimana kualitas sebuah jasa. Kekuatan produk, keindahan 
bentuk, kerapian tampilan, ketepatan ukuran, dan sebagainya adalah penilaian kualitas yang 
berkonotasi barang, dimana keberadaanya dapat dilihat, diraba, didengar ataupun dirasakan, 
atau bahwa terdapat alat ukur obyektif yang cukup handal untuk mengukur kualitas tersebut. 
Sedangkan untuk jasa predikat kualitas tersebut menjadi kurang bermakna, oleh karena 
karakteritik jasa yang berbeda.  
 
Karakteritik jasa pada dasarnya adalah tidak berwujud, beranekaragam, dan menyatu (5). Jasa 
merupakan entitas produk yang tidak berwujud, lebih merupakan kinerja daripada obyek fisik 
dan penyedia jasa lebih sulit menentukan keseragaman atau standard sebuah layanan atau 
jasa. Jasa tidak dapat dihitung, diukur, disimpan, dicoba dan diverifikasi oleh konsumen 
ketika konsumen akan membelinya. Sehingga karakteristik ini berakibat pada sulitnya 
konsumen mengukur kualitas jasa.  Jasa juga merupakan entitas produk yang heteroginitasnya 
sangat tinggi. Jasa beranekaragam tergantung pada produsernya, konsumennya, waktunya dan 
tempatnya. Sehingga dari karakteritik ini berakibat bahwa  pada dasarnya tidak ada produk 
jasa yang sama persis. Jasa juga merupakan entitas produk yang menyatu, yaitu tidak bisa 
dipisahkan waktunya antara kapan diproduksi dan kapan dikonsumsi. Sehingga evaluasi atas 
kualitas jasa tidak ditentukan hanya oleh keluaran saja, namun juga melibatkan proses 
penyampaian jasa. 
 
Konsepsi pengukuran kualitas jasa pertama kali dikemukakan oleh Parasuraman et. al. (5). 
Dalam konseptualisasi tersebut, kualitas jasa diukur dari perspektif  kinerja dibandingkan 
dengan harapan pelanggan. Terdapat lima kesenjangan yang melekat dalam konseptualisasi 
ini, yaitu misalnya  kesenjangan antara jasa yang diharapkan pelanggan dengan persepsi 
manajemen terhadap harapan pelanggan, kesenjangan antara  yang diharapkan dengan yang 
didapatkan, dan sebagainya. Sedangkan determinan dalam konsep kualitas jasa terdiri da ri 
sepuluh hal, yaitu : acces, communication, competence, courtesy, credibility, reliability, 
responsiveness, security, tangibles, dan understanding. Konsep kualitas jasa ini adalah salah 
satu konsep yang paling banyak diterima oleh baik periset maupun para praktisi pada berbagai 
industri sebagai panduan. 
 
Sekalipun diterima oleh panyak periset dan diadopsi dalam aktivitas marketing, 
konseptualisasi servqual juga banyak mendapatkan tantangan. Butle (6) memberikan kritik 
terhadap konsepsi servqual , dengan menyatakan bahwa konsepsi in gagal membangun teori 
ekonomi, statistik dan psikologi, dan secara praktek pelanggan  sedikit bukti yang 
menyatakan bahwa pelanggan mengukur kualitas jasa dalam terminologi kinerja dan harapan. 
Juga dikatakan bahwa kualitas jasa lebih menekankn pada penyampaian jasa, dan bukan pada 
keluaran dari layanan jasa, serta lima kualitas jasa bukanlah hal yang universal. Cronin dan 
Teyler (7; 8) juga memberikan kritikan terhadap konsepsi Servqual dengan mendasarkan para 
risetnya dalam empat industri, yaitu perbankan, past control, dry cleaning dan fast food. 
Dalam riset tersebut ia mengembangkan model pengukuran berdasarkan kinerja dari dari 
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kualitas jasa (Servperf), dan hasilnya menunjukan bahwa model yang ia kembangkan lebih 
memiliki lebih banyak variance dari keseluruhan pengukuran kualitas jasa dari pada model 
Servqual. Servperf terdiri dari 22 item persepsi dari servqual, yang mengabaikan 
pertimbangan harapan. Kritik yang lainnya menyatakan bahwa sangat mungkin 
menyimpulkan diskonfirmasi konsumen melalui rata -rata aritmetik dari gap antara kinerja dan 
ekspektasi, namun dinyatakan bahwa persepsi konsumenlah yang menentukan perilaku, dan 
hal itu bukanlan hal yang kalkulatif.  
 
3.2. Kepuasan Pelanggan 
Kepuasan pelanggan seringkali dipahami sebagai tingkat kesesuaian antara kinerja produk 
yang tercermin dalam persepsi pelanggan dengan harapan yang dibangun oleh pelanggan (9). 
Hal ini memberikan implikasi bahwa jika kinerja produk dalam memenuhi kebutuhan 
melebihi harapan konsumen, maka akan tercipta kepuasan. Juga jika kinerja produk jauh 
melebihi harapan konsumen maka akan tercipta konsumen yang sangat puas (delight 
customer). Sebaliknya jika kinerja produk kurang dari yang diharapkan oleh konsumen maka 
akan terjadi ketidakpuasan. Pandangan ini kepuasan pelanggan seperti ini adalah serupa 
dengan paradigma diskonfirmasi atau ekspektasi dalam teori proses (10). Kepuasan pelanggan 
dalam paradigma ini mencakup empat konstruk  utama, yaitu ekspektasi, kinerja, 
diskonfirmasi dan kepuasan. Ekspektasi adalah merupakan pengharapan yang dimiliki oleh 
konsumen dala membeli suatu produk, kinerja merupakan kemampuan produk dalam 
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, diskonfirmasi adalah situasi dimana 
ekspektasi lebih tinggi dari kinerja, dan kepuasan adalah kondisi dimana ekspektasi konsumen 
yang dapat dipenuhi oleh kinerja produk. 
 
Perkembangan yang fenomenal pada ekonomi jasa telah mendorong terjadinya perkembangan 
alternatif teori dan pemikiran berkaitan dengan definisi dan pengukuran domain kepuasan 
pelanggan (11). Disamping juga terdapat perkembangan adopsi pengukuran kepuasan 
pelanggan pada berbagai bidang, misalnya pada perusahaan jasa audit (10), jasa intermediator 
pekerjaan (12), jasa perbankan (11, 13, 14), perusahaan manufaktur dan sebagainya. 
Sedangkan adopsi pada bidang pendidikan tinggi dapat dilihat dari kajian dan penelitian 
Cheng dan Tan (15), Aldridge dan Rowley (16) dan sebagainya. 
 
Beberapa catatan atas adopsi pengukuran kepuasan pada jasa pendidikan tinggi dapat 
diperoleh dari hasil riset kepuasan pelanggan perguruan tinggi. Aldridge dan Rowley (16) 
dalam penelitiannya mengukur kepuasan pelanggan perguruan tinggi dan merekomendasikan 
pengembangan model pengukuran kepuasan pelanggan yang digunakan. Dalam riset tersebut, 
Aldridge dan Rowley (16) menggunakan pertanyaan dalam delapan kategori, yaitu : 1) 
pengajar dan mata kuliah yang diberikan; 2) pengajaran dan pembelajaran; 3) dukungan 
pengajaran dan pembelajaran; 4) layanan dan fasilitas mahasiswa; 5) kesamaan kesempatan, 
disability dan lingkungan; 6) komunikasi, konsultasi, umpan balik dan keluhan dan 7) 
evaluasi. 
 
Cheng dan Tam (15) dalam studinya mengenai kualitas jasa pendidikan menawarkan tujuh 
jenis model kualitas. Ketujuh model kualitas tersebut adalah antara lain : 1) model tujuan dan 
spesifikasi; 2) model input sumer daya; model proses; model kepuasan; model legitimasi; 
model ketiadaan masalah; model pembelajaran organisasional. Dalam bagian akhir 
penelitiannya, peneliti memberikan catatan bahwa ketujuh model kualitas tersebut memiliki 
kelemahan dan kelebihan, dimana aplikasinya tidak universal. Dalam perspektif yang lain, 
Lawrence dan McCollougt (17) memberikan perspektif konseptual mengenai adopsi Total 
Quality Management (TQM) dalam pendidikan tinggi. Dalam argumentasinya penulis 
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mengajukan usulan pada pendidikan tinggi untuk mempertimbangkan sistem jaminan yang 
ditujukan kepada tiga kelompok kostituen, yaitu mahasiswa, dosen dan karyawan, baik untuk 
jangka pendek, menengah, maupun panjang. 
 
3.4. Kualitas Jasa dan Kepuasan Pelaggan  
Riset yang menyangkut keterkaitan antara kualitas jasa dengan kepuasan pelanggan pada 
pendidikan tinggi dapat ditelusur dari penelitian yang dilakukan oleh Athiyaman (18). 
Penelitian tersebut menguji model kualitas jasa yang dirasakan oleh mahasiswa, dimana 
desain penelitian tersebut adalah penelitian longitudinal dengan melalui survei. Data terdiri 
dari dua jenis data dari perspektif waktu, yaitu data yang berasal dari survei pertama yang 
dilakukan pada saat mahasiswa masuk perguruan tinggi untuk melihat hasrapan dan sikap 
mereka. Untuk melihat informasi tersebut peneliti menggunakan delapan alat ukur, yaitu 1) 
penekanan perguruan tinggi pada pengajaran; 2) ketersediaan dosen untuk konsultasi; 3) 
layanan perpustakaan; 4) fasilitas komputer; 5) fasilit as rekreasi; 6) ukuran kelas; 7) tingkat 
kesulitan matakuliah; dan beban mahasiswa. Data kedua dilakukan pada mahasiswa yang 
sama tiga tahun berikutnya untuk mengetahui kepuasan, sikap, dan perilaku komunikasi paska 
kuliah. Pada tahap ini periset mengukur tingkat persepsi diskonfirmasi mahasiswa dengan 
delapan alat ukur sebelumnya, tingkat kepuasan, perubahan perilaku dan intensi perilaku 
mahasiswa. Hasil riset menunjukkan dukungan pada dugaan dalam model riset bahwa kualitas 
yang dirasakan adalah akibat dari kepuasan pelanggan. Riset tersebut juga menemukan bahwa 
pengaruh kualitas yang dirasakan pada intensi perilaku lebih besar daripada pada kepuasan. 
Selain sikap sebelum kuliah sedikit atau sedikit berpengaruh pada sikap ketika lulus.  Hal ini 
berimplikasi pada layanan jasa harus dikelola untuk memuaskan pelanggan, yang hal ini akan 
meningkatkan kualitas yang dirasakan. 
 
Pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan dapat pula ditelusur dari konseptualisasi 
dan beberapa riset sebelumnya. Othman dan Owen (19) berpendapat bahwa kualitas jasa yang 
dalam pengukurannya menggunakan enam dimensi untuk jasa perbankan Islam (compliance, 
assurance, reliability, tanggible, emphaty, responsivenes) memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan (overall satisfaction). Winsted (20) membuktikan adanya pengaruh 
positif antara kualitas jasa dan kepuasan pelanggan. Dalam riset tersebut periset mengambil 
obyek pada dua industri yaitu jasa dokter dan jasa restoran. Pengukuran kualitas jasa dalam 
riset ini adalah menggunakan perilaku penyedia jasa dalam menyampaikan jasanya. Atas dua 
industri tersebut riset ini memberikan pembuktian bahwa kualitas jasa akan mempengaruhi 
kepuasan pelanggan.  
 
3.5. Hipotesis.  
Hipotesis riset ini adalah “Tingkat  kualitas jasa  dari jasa pendidikan akuntansi memiliki 
pengaruh positip terhadap kepuasan pelanggan jasa pendidikan akuntansi” 
 
4. Metode riset 
4.1. Data dan Sampel Riset.  
Sumber data dalam riset ini adalah sumber data  primer yang dalam hal ini adalah responden, 
yaitu orang yang merespon atau menjawab setiap pertanyaan riset, baik dilakukan secara 
tertulis ataupun lisan. Sumber data primer merupakan sumber data yang paling berwenang 
(most authoritative) disebabkan informasi yang didapatkan belum diinterpretasi oleh pihak 
lain untuk kepentingan yang lain (21). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
komunikasi yang dilakukan melalui tanya-jawab (questioning) atau metode survei (22; 23).  
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Populasi riset ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi pada perguruan tinggi di Surabaya. 
Metode pengambilan sampel dalam riset ini adalah dengan metode konvenien, yaitu metode 
sampel non-probabilistik yang tidak dibatasi (unrestricted), dimana anggota sampel dipilih 
karena mereka mudah dijangkau (24) atau mudah didapatkan (25). Motode ini dipilih oleh 
periset sekalipun memiliki kekurangan antara lain, lemah dalam merepresentasi populasi (22; 
24; 25), kurang reliabel (21) dan kurang akurat. Namun kelebihan metode ini adalah waktu 
pelaksanaan riset yang dapat dicapai dengan relatif lebih cepat dan juga dapat mengakibatkan 
penggunaan biaya yang relatif lebih murah (23). Dari 400 responden yang direncanakan, riset 
ini berhasil mengumpulkan 186 kuesioner, yang berasal dari 14 perguruan tinggi negeri dan 
swasta di Surabaya. Dari 186 kuesioner yang kembali, 149 layak untuk dianalisis, selebihnya 
tidak layak, karena tidak lengkap meragukan dan salah. Deskripsi responden dari jenis 
kelamin, menunjukkan 45 persen adalah laki-laki dan 55 persen perempuan. Sedangkan dari 
semester dimana mereka berada adalah 24 persen semester dua, 34 persen semester empat, 30 
persen semester enam, dan 9 persen semester delapan keatas. Tiga persen responden tidak 
menuliskan di semester berapa mereka berada. Dari jumlah sks yang ditempuh maka satu 
persen rata-rata menempuh 12-15 sks, 5 persen menempuh 16-18 persen, 37 persen 
menempuh 19-21 sks, 56 persen menempuh 22-24 sks, dan dua persen responden tidak 
mengisi.   
 
4. 2. Definisi Operasional  
Model dalam riset ini terbentuk dari dua konstruk yang akan dikaji dan diukur selama riset. 
Kedua konstruk tersebut adalah kualitas jasa dan  kepuasan pelanggan. Definisi operasional 
keempat konstruk tersebut sebagaimana berikut ini. 
 
Kualitas Jasa. Dalam kaitan dengan kualitas jasa dalam riset ini, periset mengadopsi 
pengertian kualitas jasa yang dikembangkan oleh Oldfield dan Baron (26). Kualitas jasa yang 
dikembangkan tersebut merupakan pengembangan dari kualitas jasa dari Parasuraman (5), 
yang disesuaikan dengan karakteritik jasa pendidikan tinggi. Kualitas jasa dari Oldfield dan 
Baron tersebut terdiri dari 21 item pertanyaan, dimana dalam riset tersebut dapat dibagi 
menjadi tiga faktor atau konstruk, yaitu requisite, acceptable, dan functional. Selanjutnya 
berdasarkan item tersebut periset mengkombinasikan dengan hasil wawancara eksploratif 
dengan mahasiswa akuntansi untuk selanjutnya dihasilkan item yang sesuai dengan setting 
riset. Atas konstruk ini periset menggunakan skala likert yang merentang dari “sangat tidak 
setuju” dengan skor satu hingga “sangat setuju” dengan skor lima. Semakin tinggi nilai skor 
akan berarti semakin tinggi tingkat kualitas jasa yang diberikan oleh pendidikan akuntansi. 
 
Kepuasan. Kepuasan dalam riset ini memiliki definisi sebagai kondisi dimana kenyataan 
yang didapatkan oleh konsumen lebih tinggi dibanding dengan harapan yang miliki 
sebelumnya (9). Untuk mengukur konstruk kepuasan periset mengadopsi tiga item pertanyaan 
yang digunakan oleh Caruana et. al (10), yang dikombinasi dengan dimensi kualitas jasa dari 
Parasuraman et. al. (27; 28) dan Parasuraman dan Berry (4;5). Konstruk ini pada riset tersebut 
memiliki alpha cronbach sebesar 0.87. Selanjutnya berdasarkan item tersebut akan 
dikombinasikan dengan hasil wawancara eksploratif dengan mahasiswa akuntansi untuk 
selanjutnya dihasilkan item yang sesuai dengan setting riset. Untuk mengukur ketiga item 
pertanyaan tersebut periset menggunakan skala likert yang merentang dari “sangat tidak 
setuju” dengan skor satu, hingga”sangat setuju” dengan skor lima. Semakin tinggi nilai skor 
berarti semakin tinggi pula  tingkat kepuasan pelanggan yang dirasakan.  
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5 .  Analisis dan pembahasan 
5.1. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptip dalam penelitian ini dilekukan dengan melihat penyebaran data yang 
berkaitan dengan data persepsi kualitas jasa yang dirasakan oleh pelanggan atau mahasiswa. 
Data selengkapnya mengenai persepsi mahasiswa dapat dilihat dalam tabel 1 berikut : 
 

Tabel 1. 
Rata-rata skor persepsi kualitas jasa pendidikan 

R7 Staf administratif kampus secara tulus menunjukkan kesediaan untuk  
membantu menyelesaikan masalah  

3.10 

R8 Dosen akuntansi memahami kebutuhan dari mahasiswanya 3.32 
R9 Layanan yang diberikan jurusan akuntansi dilakukan secara benar 3.52 
R10 Staf administratif tidak pernah menolak untuk melayani  permintaan bantuan 

dari mahasiswa karena terlalu sibuk. 
2.95 

R11 Adminstrasi data kampus dikelola secara akurat  3.36 
R12 Saya dilayani secara tepat ketika meminta bantuan 3.20 
R13 Dosen akuntansi memiliki pengetahuan yang baik untuk menjawab pertanyaan 

dalam kuliah 
4.00 

R14 Staf adminstratif selalu menepati janji 3.00 
R15 Dosen melayani saya dengan penuh perhatian 3.64 
R16 Fasilitas fisik (contoh: gedung, lingkungan dsb) bagi jurusan akuntansi terlihat 

menarik. 
3.20 

R17 Saya merasa nyaman berhubungan dengan jurusan 3.70 
R18 Staf yang ada pada jurusan dapat  saya percayai 3.30 
R19 Dosen akuntansi tidak pernah terlihat sangat sibuk untuk ditemui 2.90 
R20 Dosen akuntansi senang  memberikan perhatian kepada mahasiswa secara 

pribadi. 
2.99 

R21 Ketika saya memiliki masalah, dosen akuntansi menunjukkan keinginan yang 
tulus untuk membantu. 

3.45 

R22 Jurusan memberikan layanan dalam waktu yang sesuai dengan harapan saya. 3.26 
R23 Semua staf (dosen dan staf administratif) melayani saya secara sopan 3.56 
R24 Jam buka layanan jurusan sangat memudahkan saya 3.46 
R25 Jurusan memiliki perlengkapan yang terbaru 3.13 
R26 Jurusan memberikan layanan yang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. 3.38 

 
Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan, tiga item dengan  rata -rata skor yang mendapatkan 
nilai tertinggi adalah skor pada item pertanyaan ‘’dosen akuntansi memiliki pengetahuan yang 
baik untuk menjawab pertanyaan dalam kuliah” (4.00), “Saya merasa nyaman berhubungan 
dengan jurusan” (3,70), “dosen melayani saya dengan penuh perhatian” (3.64). Sedangkan 
tiga item dengan nilai skor terendah adalah ‘Dosen akuntansi tidak pernah terlihat sangat 
sibuk untuk ditemui” (2,90), “Staf administratif tidak pernah menolak untuk melayani  
permintaan bantuan dari mahasiswa karena terlalu sibuk” (2.90), dan “Dosen akuntansi 
senang  memberikan perhatian kepada mahasiswa secara pribadi” (2.99). Dari data tersebut 
diatas juga dapat dijelaskan bahwa sebagian besar rata-rata nilai item adalah diatas tiga. 
  
5.2. Pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan 

Untuk menjawab pertanyaan riset, periset menggunakan metode atau teknik analisis dengan 
regresi linier sederhana. Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
analisis regresi sederhana (Simple Regression Analysis). Analisis regresi sederhana adalah 
teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel tergantung 
tunggal (criterion) dengan satu variabel bebas (predictor) (29). Model persamaan yang 
diadopsi dalam penelitian ini adalah sebagaimana  formula berikut ini :  
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Y = a +  b.X + e 

Dimana Y : adalah kepuasan pelanggan , X adalah variabel kualitas jasa, a adalah konstanta, b 
adalah koefisien variabel X,  dan e adalah kesalahan penggangu. 
 

Reliabilitas dan Validitas Pengukuran. Dalam riset ilmu sosial, khususnya dalam riset 
keprilakukan, reliabilitas ditujukan sebagai indikator yang menunjukkan tingkat konsistensi 
dalam pengukuran latent construct indicators (29; 30), atau juga berkaitan dengan estimasi 
tingkat kebabasan pengukuran dari kesalahan rendom (21). Dalam riset ini, untuk 
mengestimasi reliabilitas digunakan metode estimasi tunggal (single trial administration) atau 
metode konsistensi internal dengan menggunakan koefisien alpha Cronbach (31). Alasan 
penggunaan koefisien ini adalah dikarenakan koefisien ini sesuai dengan data cross-sectional, 
aplikatip untuk multi-item scales (21) dan koefisen ini paling banyak digunakan dalam riset 
pemasaran (32; 33). Berdasar pengalaman, besarnya koefisien alpha Cronbach yang wajar 
untuk kepentingan riset pemasaran dan psikologi adalah  berkisar antara 0,75 - 0,80 (31). Rule 
of thumb koefisien untuk pengukuran ini adalah cronbach’s alpha lebih besar atau sama 
dengan 0.70, dan item-to-total correlation lebih besar atau sama dengan 0.50 (29). Item-to-
total correlation digunakan untuk memperbaiki pengukuran melalui eliminasi item yang 
menghasilkan koefisien alpha yang lebih rendah. Item-to-total correlation yang kurang dari 
0.50 akan dieliminasi, kecuali jika eleminasi item tersebut justru akan menurunkan koefisen 
alpha. Perhitungan terhadap data riset menunjukkan besarnya cronbach’s alpha adalah 
sebesar 0.89 untuk kualitas jasa dan 0.83 untuk kepuasan pelanggan. Koefien reliabilitas 
tersebut, telah menunjukkan koefisien yang baik dan telah memenuhi persyaratan (29).  
 
Evaluasi Asumsi Klasik. Evaluasi terpenuhinya ukuran sampel dalam riset ini berpedoman 
pada standar yang seringkali digunakan, yaitu sekurang-kurangnya 100 atau lima kali 
parameter yang akan diestimasi dalam model (29). Riset ini menggunakan 149 responden, 
yang berarti menurut kriteria tersebut, ukuran sampel riset dapat diterima. Evaluasi atas 
terpenuhinya asumsi normalitas data dalam riset ini menggunakan pedoman uji statistik, 
yaitu nilai skewness dan kurtosis. Dari pengujian normalitas data riset ini  diperoleh  
gambaran bahwa secara univariat terdapat data konstruk yang memiliki nilai kritis lebih dari  
kurang lebih 2.58.  Sehingga ada indikasi bahwa data riset tidak berdistribusi normal. Namun 
demikian, sekalipun akan ada pengaruh kepada hasil, asumsi normalitas yang tidak terpenuhi 
dalam riset ini terpaksa diabaikan, karena periset ingin melihat hasil dari data sesungguhnya. 
Evaluasi atas terpenuhinya asumsi outliers dalam riset ini menggunakan kriteria outliers 
multivariate. Uji outliers multivariate dalam riset ini menggunakan jarak Mahalonobis pada 
tingkat satu permil (p<0.001),  dengan menggunakan ÷2 pada derajat bebas sebesar jumlah 
variabel. Dari perhitungan dengan perangkat lunak Amos ditemukan adanya indikasi outlier 
yaitu pada case 70. Terhadap hal tersebut periset menghilangkannya , sehingga jumlah 
responden menjadi 148. Evaluasi terhadap adanya multikolinieritas data dilakukan dengan 
melihat determinan matrik kovarians. Nilai determinan riset ini menunjukkan nilai yang jauh 
dari nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya multikolonieritas 
dalam data.   
 
Estimasi Model. Estimasi model dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan perangkat 
lunak SPSS versi 11.00. Hasil estimasi model dari data yang diperoleh disajikan dalam tabel 2 
dan tabel 3 dibaah ini. 

 
 
 
 



 2nd National Industrial Engineering Conference  
 
 

 227 

Tabel 2. 
R Square dan Signifikansi Model Riset  

Model Summary

.398a .159 .153 .6165 .159 27.706 1 147 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate
R Square
Change F Change d f1 d f2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), SQLa. 
 

 
Tabel 3. 

Koefisien dan Signifikansi dalam Variabel 

Coefficientsa

2.321 .322 7.218 .000
.496 .094 .398 5.264 .000

(Constant)
SQL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: SATa. 
 

Dari tabel 2 dan tabel 3 dapat diindikasikan bahwa model riset ini secara empirik dapat 
dibuktikan. Secara statistik, hal ini dapat dilihat dari signifikansi yang ada pada model (Tabel 
2). Hal ini juga didukung oleh  signifikansi variabel  (Tabel 3). Beberapa hal menyangkut 
indikator hasil estimasi model riset juga mendukung indikasi tersebut. 

 
5.3. Temuan dan Pembahasan 
Riset ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas jasa terhadap 
kepuasan da n terhadap respon perilaku dalam pendidikan akuntansi. Selain bahwa riset ini 
juga menguji secara empirik model teoritik yang diajukan. Dari estimasi yang dilakukan 
terhadap model riset, maka terdapat beberapa temuan menarik yang dapat disampaikan, yaitu 
sekurang-kurangnya terdapat dua temuan penting.  
 
Temuan paling penting dalam penelitian ini adalah bahwa model teoritik yang diajukan dalam 
riset ini dapat dibuktikan secara empirik. Model teoritik dalam riset ini riset dibangun atas 
dasar beberapa perkembangan teori, utamanya dalam kaitan dengan teori menyangkut kualitas 
jasa dan kepuasan pelanggan. Pembuktian empirik terhadap data persepsi mahasiswa jurusan 
akuntansi menunjukkan hasil yang mengkonfirmasi model teoritik tersebut, yang secara 
statistik dapat dilihat dari hasil estimasi model. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 
fenomena  berkaitan dengan kualitas jasa dan kepuasan pelanggan dalam pendidikan 
akuntansi di Surabaya, memiliki karakter yang sama dengan yang berlaku dibeberapa industri 
yang lain dan yang berlaku dibeberapa masyarakat dibelahan dunia lain.  
 
Temuan kedua adalah fenomena pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan. Dalam 
riset ini dapat dibuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positip dari 
kualitas jasa terhadap kepuasan mahasiswa dalam mengikuti studi pada jurusan akuntansi. 
Temuan ini konsisten dengan pendapat Othman dan Owen (19) yang menyatakan bahwa 
kualitas jasa yang dalam pengukurannya menggunakan enam dimensi (compliance, 
assurance, reliability, tanggible, emphaty, responsivenes) memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan (overall satisfaction). Winsted (34) dalam penelitiannya yang mengambil 
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obyek pada dua industri yaitu jasa dokter dan jasa restoran juga membuktikan adanya 
pengaruh positif antara kualitas jasa dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa semakin tinggi kualitas jasa pendidikan pada jurusan akuntansi maka akan 
semakin meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa. Temuan ini juga menegaskan bahwa 
kepuasan bukanlah hanya merupakan bentukan nilai intrinsik mahasiswa, namun juga 
dipengaruhi oleh nilai ekstrinsik yang berlaku yaang dalam hal ini adalah kualitas layanan 
jasa pendidikan akuntansi.    
  
6. Kesimpulan dan saran 
Dari hasil estimasi model dalam riset ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama , model 
konsepual yang dibangun atas dasar teori yang berkembang berkaitan dengan kualitas jasa 
dan kepuasan, memperlihatkan adanya pembuktian empirik melalui data persepsi mahasiswa 
jurusan akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang berlaku pada berbagai latar 
belakang dan setting lingkungan dalam riset sebelumnya juga berlaku pada jasa pendidikan 
jurusan akuntansi. Sehingga aksi dan reaksi yang terjadi pada berbagai industri berkaitan 
dengan kualitas jasa, dan kepuasan juga berlaku pada jurusan akuntansi. Kedua, berkaitan 
dengan pengujian hipotesis, riset ini memberikan pembuktian adanya pengaruh positif dari 
kualitas jasa terhadap kepuasan.   
Saran kepada pengelola, periset memberikan dua hal mendasar. Pertama adalah pentingya 
pengelola jurusan akuntansi untuk memperhatikan dan memikirkan bahwa mahasiswa sebagai 
pelanggan juga merupakan pihak yang berhak dan layak menilai kinerja layanan jurusan. 
Selain bahwa prinsip ini sudah berkembang jauh pada organisasi yang berorientasi laba, 
argumentasi lain adalah bahwa prinsip ini telah berhasil dipraktekkan dan menjadi meanstrem 
dalam kajian ilmu marketing. Sayangnya, dunia pendidikan  khususnya jurusan akuntansi 
secara eksplisit belum banyak yang mengadopsi prinsip ini. Saran kedua adalah pentingya 
kualitas jasa dan kepuasan dijadikan sebagai elemen penting dalam penilaian layanan jurusan 
akuntansi. Kualitas jasa dan kepuasan telah menjadi indikator dan telah menjadi standard 
dalam penilaian kinerja organisasi pada organisasi berorientasi laba. Penghargaan pada 
pencapaian indikator ini telah berkembang di Eropa atau Amerika, dan baru berkembang di 
Indonesia. Sehingga akan sangat baik sekali jika indikator ini digunakan oleh setiap pengelola 
jurusan akuntansi. 
 
Periset juga memberikan saran untuk penelitian berikutnya dalam tema yang diambil dalam 
riset ini. Pertama, perlu riset berikutnya mengeksplorasi dimensi pembentuk konstruk kualitas 
jasa dalam pendidikan tinggi, khususnya jurusan akuntansi. Hasil bentukan tersebut akan bisa 
memberikan dimensi tersendiri dari kualitas jasa pada jasa pendidikan. Memang beberapa 
dapat ditemui dari beberapa riset, namun kesemuanya belum merupakan hasil ekplorasi 
mendalam di Indonesia. Disamping kualitas jasa pendidikan tinggi yang sesuai dengan latar 
belakang dan setting ke-Indonesiaan juga belum tersedia. Kedua, berkaitan dengan 
metodologi, riset berikutnya akan sangat menarik jika menggunakan metode sampling yang 
lebih menjamin represntasi reponden dan dalam lingkup dan jumlah yang lebih besar. 
Disamping jika mungkin bisa memasukkan sumber data lain, selain data persepsi dari 
mahasiswa jurusan akuntansi. 
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