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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran service quality study pada Universitas 

Paramadina. Penelitian ini dilakukan pada Universitas Paramadina. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sampel dalam penelitian ini mahasiswa dan 

mahasiswi sebagai pengguna jasa. Jenis data yang dibutuhkan untuk penelitian adalah wawancara. 

Dimensi yang digunakan pada penelitian ini yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, 

dan Emphaty. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Universitas 

Paramadina dilihat dari pelayanan akademik dan pelayanan keuangan bagus, bila perlu 

ditingkatkan lagi seperti penampilan, fasilitas, penataan interior pada Universitas Paramadina. 

Dimensi kualitas pelayanan seperti tangible perlu ditingkatkan lagi, karena penampilan dan 

fasilitas pada Universitas Paramadina mempengaruhi untuk mahasiswa dan mahasiswi. Sedangkan 

untuk dimensi kualitas pelayanan seperti reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 

sudah sangat bagus dan sangat membantu bagi mahasiswa dan mahasiswi. Universitas Paramadina 

perlu meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada dan meningkatkan kebersihan. 

Kata kunci : Kualitas Layanan, dimensi kualitas layanan, Universitas Paramadina. 

ABSTRACT 

This study aims to determine the description of service quality study at Paramadina University. 

This research was conducted at Paramadina University. The method used in this research is 

descriptive qualitative method. The sample in this study were college students as service users. 

The type of data needed for research is interviews. The dimensions used in this study are tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results of this study indicate that the 

quality of service at Paramadina University can be seen from the academic services and good 

financial services, if needed to be improved again such as appearance, facilities, interior 

arrangement at Paramadina University. Service quality dimensions such as tangible need to be 
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improved again, because the appearance and facilities at Paramadina University affect students 

and students. Whereas the dimensions of service quality such as reliability, responsiveness, 

assurance, and empathy are very good and very helpful for students. Paramadina University needs 

to improve existing facilities and improve cleanliness. Keywords: Service Quality, service quality 

dimensions, Paramadina University. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Menurut Kotler (2013), jasa merupakan aktivitas maupun manfaat apapun yang ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan apapun. Jasa tidak menghasilkan kepemilikan apapun seperti produk, karena jasa 

sifatnya adalah sifatnya tidak terlihat, tidak berupa pemberian bantuan dalam pemuasan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan dengan atau tanpa imbalan tertentu sebagai timbal baliknya. Menurut 

Kotler (2013) terdapat empat karakteristik jasa dari barang pada umumnya adalah Tidak berwujud, 

heteregonitas, tidak dapat dipisahkan, dan tidak tahan lama.  

Menurut Tjiptono (2006) kualitas layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas 

layanan merupakan hal yang sangat penting untuk perusahaan jasa, untuk mempertahankan 

kualitas layanan perusahaan jasa harus senantiasa melakukan survei dari waktu ke waktu kepada 

konsumen untuk mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan terhadap perusahaan jasa selaku 

penyedia layanan. 

Menurut Parasuraman et al, (1988), pengukuran kualitas layanan terbagi menjadi lima dimensi 

yaitu Reliability, Rensponsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible. Kualitas layanan yang baik 

akan membuat konsumen merasa puas dan dapat membuat konsumen memakai secara berulang 

jasa yang diberikan. 

Persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya,  

salah satu upaya yang dilakukan perguruan tinggi adalah meningkatkan  kualitas pelayanan. 

Melalui pelayanan para mahasiswa akan mendapatkan kepuasan. Para mahasiswa yang memeroleh 

kepuasan melalui pelayanan jasa yang baik dapat berdampak pada peningkatan kemampuan dan 

kinerjanya Jain, et.al dalam Susanti, (2015). Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai lembaga 



pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu melakukan 

perbaikan dalam pelayanan jasa. 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry, (1985) menyatakan: "Kualitas layanan adalah perbandingan 

antara layanan yang diharapkan oleh konsumen dan layanan yang mereka terima." Jadi, ketika 

layanan diharapkan atau diharapkan oleh pengguna perpustakaan, kualitas layanan dianggap baik 

dan memuaskan. Ketika layanan atau layanan yang diterima melebihi harapan pengguna, kualitas 

layanan dianggap sebagai kualitas yang ideal. Namun, jika layanan yang diterima lebih rendah dari 

yang diharapkan, kualitas layanan dianggap buruk. Kualitas layanan harus dimulai dengan 

kebutuhan pengguna dan diakhiri dengan jawaban pengguna. Tanggapan pengguna terhadap 

kualitas layanan itu sendiri adalah penilaian komprehensif tentang keunggulan layanan.  Tujuan 

penelitian untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pada Universitas Paramadina. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, kualitas layanan yang ada di Universitas 

Paramadina masih kurang sehingga membuat peneliti ingin mengetahui sejauh mana kekurangan 

kualitas pelayanan di Universitas Paramadina. 

 

LANDASAN TEORI 

Menurut Freddy Rangkuti (2013), jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak 

kasat mata dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi 

secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil 

jasa tersebut. Pengertian jasa menurut Philip Kotler , (2013) adalah sebagai berikut. Jasa adalah 

setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang 

pada dasarnya bersifat  intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu. Produksi jasa bisa berhubung dengan produk fisik maupun tidak. 

Ada 4 (empat) karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya dengan barang, 

karakteristik tersebut adalah Intangibility, Insparability, Variability, Perishability. 

Tujuan manajemen jasa pelayanan adalah untuk mencapai tingkat kualitas pelayanan tertentu, 

karena erat kaitannya dengan pelanggan, tingkat ini dihubungkan dengan tingkat kepuasan 

pelanggan. 



Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam manajemen jasa pelayanan (Freddy Rangkuti 

2013) : a. Merumuskan suatu strategi pelayanan, b. Mengkomunikasikan kualitas kepada 

pelanggan. c. Menetapkan suatu standar kualitas secara jelas. d. Menetapkan pelayanan yang 

efektif. e. Karyawan yang berorientasi pada kualitas pelayanan. f. Survei tentang kepuasan dan 

kebutuhan pelanggan. 

Jadi kualitas layanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak 

perasuransian khususnya agen, yang dasarnya tidak berwujud baik yang dilakukan melalui 

interaksi secara langsung atau dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah dengan semaksimal 

mungkin memberikan perhatian atau informasi yang dibutuhkan oleh nasabah agar nasabah 

asuransi tersebut senantiasa merasa nyaman dan senang terhadap apa yang diberikan. 

Model kualitas layanan yang populer dan saat ini sedang dikembangkan oleh (Parasuraman et 

al., 1985) di bidang penelitian, pemasaran dan kualitas layanan (servqual). Servqual digunakan 

sebagai referensi untuk mengukur kualitas yang ditunjukkan di bawah ini:  

1. Tangible 

Tangibles (penampilan fisik dari layanan), yaitu kemampuan perusahaan untuk 

menunjukkan keberadaannya kepada orang luar. Tampilan dan kemampuan fasilitas fisik 

dan perubahan infrastruktur serta kondisi lingkungan diberikan bukti nyata tentang layanan 

yang disediakan oleh penyedia layanan. 

2. keandalan (reliability) 

Keandalan (reliability / kemampuan untuk memenuhi janji), yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan andal. Performa yang 

memenuhi ekspektasi pengguna berarti diperbarui.  

3. Tingkat respon (responsiveness) 

Responsiveness (tanggap terhadap penyediaan layanan), yaitu kemampuan untuk 

memberikan layanan secara bertanggung jawab dan kemauan penyedia layanan, khususnya 

cara mereka dalam membantu konsumen dan menyediakan layanan yang sesuai untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Dimensi ini menggarisbawahi sikap penyedia layanan 

yang merespons dengan penuh perhatian, cepat dan akurat untuk pertanyaan, pertanyaan, 

keluhan, dan masalah pelanggan. 

 



4. kemanan (assurance) 

Keamanan (kepercayaan atau kemampuan untuk menjamin layanan), yaitu kemampuan 

penyedia layanan untuk menghasilkan kepercayaan dan keyakinan konsumen bahwa 

penyedia layanan, terutama karyawannya, mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya. 

Termasuk pengetahuan, keterampilan, kesopanan, dan kepercayaan karyawan. 

5. Emphaty (superioritas).  

Empati (memahami keinginan konsumen) ditujukan pada perhatian individu pelanggan, 

seperti komunikasi sederhana dengan karyawan dan upaya perusahaan untuk memahami 

keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

 

METODE PENELITIAN 

Objek dalam penelitian ini adalah analisis service quality study pada Universitas 

Paramadina. Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa di Universitas Paramadina. Peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2005) 

menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang 

lebih luas. 

Menurut Sugiyono (2012), Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua yaitu teknik 

probability sampling dan teknik nonprobability sampling. Teknik Probability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik Nonprobability sampling adalah 

Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel yang digunakan peneliti adalah 

teknik Nonprobability sampling. 

Penelitian data primer dilakukan penelitian langsung ke lapangan menggunakan 

wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan kepada narasumber adalah wawancara terstruktur. 

Menurut Sekaran (2006), wawancara terstruktur adalah wawancara yang diadakan ketika 

mengetahui daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden. Entah 

secara pribadi, melalui telepon, atau media Personal Chat. 



BluePrint dikembangkan dari Parasuraman et,al (1985), yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Blueprint dan pertanyaan wawancara 

No Subtema Informasi yang ingin 

diketahui 

Pertanyaan 

1 Tangible Penampilan fasilitas 

fisik, perlengkapan 

karyawan. 

1. Penampilan eksterior 

Universitas Paramadina. 

2. Fasilitas yang rapi, bersih 

dan nyaman Universita 

Paramadina. 

3. Penampilan karyawan yang 

energik, rapi dan bersih 

Universitas Paramadina 

4. Penataan Interior 

Universitas Paramadina. 

2 Reliability Kemampuan untuk 

melaksanakan 

pelayanan yang 

dijanjikan secara 

meyakinkan dan akurat 

1. Keandalan dan ketepatan 

penanganan Universitas 

Paramadina. 

2. Kesungguhan dalam 

melayani di Universitas. 

3 Responsiveness Kesediaan membantu 

konsumen dan 

memberikan jasa 

dengan cepat 

1. Universitas Paramadina 

memiliki program 

pelayanan yang bervariasi. 

2. Lamanya menunggu 

dilayani di Universitas 

Paramadina 

3. Kecepatan pelayanan di 

Universitas Paramadina. 

4. Universitas Paramadina 

memberikan informasi 

secara tepat dan lengkap. 



4 Assurance Pengetahuan dan 

kesopanan pegawai dan 

kemampuannya 

menyampaikan 

kepercayaan dan 

keyakinan 

1. Universitas Paramadina 

memberikan rasa aman 

dalam pelayanan. 

2. Keterampilan dan 

profesionalisme dalam 

pelayanan di Universitas 

Paramadina. 

5 Emphaty Kesediaan memberikan 

perhatian yang 

mendalam dan khusus 

kepada masing-masing 

konsumen 

1. Perhatian dan pelayanan 

saat mengajukan kritik di 

Universitas Paramadina. 

2. Permohonan maaf atas 

pelayanan yang kurang baik 

di Universitas Paramadina. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kualitas pelayanan di Universitas Paramadina  terdiri dari tangible (bentuk pisik), 

reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), dan emphaty 

(empati). Berikut merupakan hasil analisis kualitas pelayanan pada Universitas Paramadina. 

1. Tangible (bentuk pisik) study pada Universitas Paramadina 

Menurut Parasuraman et,al (1985), Tangible (bentuk fisik) merupakan penampilan fasilitas 

fisik, perlengkapan karyawan dalam pelayanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

bagaimana penampilan di universitas paramadina. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara 

dengan mahasiswa/mahasiswi terkait dengan penampilan eksterior universitas paramadina. 

“Kurang bagus, kalau dilihat dari sisi jalan karena ada pembangunan jalan”. (MST, 3-3-2020, 

2-3). 

“Untuk zaman yang sekarang terkadang penampilan luar itu menjadi suatu nilai jual juga, 

penampilan eksterior universitas paramadina bisa dibilang kuno”. (MST, 7-3-2020, 2-4). 



“Penampilannya tidak seperti layaknya Gedung-gedung modern, karena gedungnya sebatas 

1 atau 2 lantai sedangkan kampus-kampus lain sudah memiliki Gedung 4 atau 5 lantai keatas”. 

(MST, 7-3-2020, 2-5). 

Berdasarkan wawancara dari ketiga informan diatas bahwa penampilan Universitas 

Paramadina masih kurang bagus apalagi kalau dilihat dari luar jalan, dan perlu diperbaiki atau 

perubahan. Sehingga universitas paramadina bisa menjadi kampus yang kualitasnya bagus dan 

menjadi kampus yang modern seperti kampus-kampus lain. 

Menurut Parasuraman et,al (1985), Tangible (bentuk fisik) merupakan penampilan fasilitas 

fisik, perlengkapan karyawan dalam pelayanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui fasilitas 

di universitas paramadina. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara dengan 

mahasiswa/mahasiswi terkait fasilitas di universitas paramadina. 

“Rapi, bersih dan nyaman, tapi itu gak selalu benar kayak toilet kalau sudah jam magrip itu 

toiletnya becek/kotor kayak gak karuan. Sebenarnya kalau dibilang rapi, bersih dan nyaman 

sih setengah-setengah. Terkadang bersih kadang tidak bersih. Kadang suka bikin gak nyaman 

gitu. Intinya kurang begitu bersih”. (MST, 3-3-2020, 6-11). 

“Sejauh ini, kurang maksimal. Karena universitas paramadina bisa dibilang kampus yang 

relatif mahal (bukan kampus murah) dan seharusnya fasilitas yang ditawarkan juga bisa 

sesuai dengan tarif yang ada”. (MST, 7-3-2020,7-10). 

“Untuk kategori tersebut tidak maksimal”, (MST, 7-3-2020, 8). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas adalah untuk toilet perlu dipebaiki 

dan kebersihan toilet ditingkatkan lagi, untuk fasilitas yang ditawarkan kepada 

mahasiswa/mahasiswi perlu ditingkatkan lagi. 

Menurut Parasuraman et,al (1985), Tangible (bentuk fisik) merupakan penampilan fasilitas 

fisik, perlengkapan karyawan dalam pelayanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

penampilan karyawan Universitas Paramadina. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara 

dengan mahasiswa/mahasiswi terkait penampilan karyawan di universitas paramadina.  

“Bagus semuanya rapi gesit kalau dilihat dari sisi luar penampilannya bagus”. (MST, 3-3-

2020, 14-15). 



“Semua pegawai penampilannya terlihat rapi, bersih dari semua staf akademik sampai 

cleaning service  mereka semua terlihat rapi bersih (terlihat professional)”. (MST, 7-3-2020, 

13-15). 

“Untuk penampilan karyawan sendiri cukup mendukung karena mereka mengikuti trand masa 

kini dan penampilannya juga tidak melulu itu-itu saja”. (MST, 7-3-2020, 11-13). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penampilan karyawan di universitas 

paramadina sangat bagus dan kedepannya bisa dipertahankan. Baik dilihat dari dosen, staff 

akademik, staff keuangan dan cleaning service. 

Menurut Parasuraman et,al (1985), Tangible (bentuk fisik) merupakan penampilan fasilitas 

fisik, perlengkapan karyawan dalam pelayanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui penataan 

interior Universitas Paramadina. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara dengan 

mahasiswa/mahasiswi terkait dengan penataan interior universitas paramadina.  

“Bagus, semuanya dikelas bagus baik dari penataan kursi, meja dosen, TV/LCD, AC nya juga 

bagus”. (MST, 3-3-2020, 17-18). 

“Dengan kondisi yang saat ini, agak sulit apalagi kayak ruang-ruang belajar (kelas) yang 

terkesan banyak area-area yang seperti tersembunyi. Apalagi banyak ruangan yang kelas-

kelasnya itu nomor kelasnya tidak tertera dengan jelas, apalagi kalau semester awal itu 

mahasiswa bakal kebingungan untuk mencari bagian kelas yang pemetaannya kurang. 

Apalagi kalau diawal perkuliahan sulit untuk mencari kelasnya. Untuk kedepannya mungkin 

butuh penataan yang lebih bagus lagi”. (MST, 7-3-2020, 17-25). 

“Penataan interiornya masih berantakan, penomoran kelasnya juga belum jelas dan juga 

kurangnya tempat atau ruangan belajar”. (MST, 7-3-2020, 15-17). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas adalah bahwa penataan interior pada universitas 

paramadina masih kurang bagus perlu diperbaiki seperti nomor kelasnya yang jelas, dan 

ruangan-ruangannya diperjelas lagi sehingga pada saat mencari ruang kelas mahasiswa tidak 

bingung lagi. Perlu ditingkatkan lagi ruangan/ kelas di universitas paramadina. 

 

 



2. Reliability (keandalan) study pada Universitas Paramadina 

Menurut Parasuraman et,al (1985) Reliability (keandalan) merupakan kemampuan untuk 

melaksanakan pelayanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Tujuannya untuk 

mengetahui keandalan dan ketepatan dalam melayani di universitas paramadina. Berikut ini 

adalah hasil kutipan wawancara dengan mahasiswa/mahasiswi terkait dengan keandalan dan 

ketepatan dalam melayani di universitas paramadina. 

“Mungkin kalau dulu lambat penangannya dalam hal apapun (lumayan lama), kalau sekarang 

sih kayaknya sudah mulai cepat“. (MST, 3-3-2020, 21-23). 

“Dari pelayanan akademik sejauh ini mereka semua handal banget dalam hal complain 

maupun permasalahan yang ada mereka amat sangat membantu dan merasa terbantu juga. 

Begitupun dibagian keuangan walaupun kadang ada sedikit ada penyampaian yang kurang 

bagus dari petugasnya (mungkin karena banyak tekanan dari mahasiswa yang mengalami 

kendala dibagian keuangan jadi mengakibatkan moodnya petugas keuangan)”. (MST, 7-3-

2020, 28-36). 

“Cukup baik dalam hal menangani. Cepat tanggap dan selama mengajukan permasalahan 

diakademik bisa diatasi dengan baik”. (MST, 7-3-2020, 20-22). 

Berdasarkan wawancara diatas adalah keandalan dan ketepatan penangan dalam melayani 

mahasiswa/mahasiwi pada universitas paramadina sudah sangat bagus baik dalam hal 

complain masalah keuangan dan dibagian akademik. Dan bila perlu ditingkatkan lagi. 

Menurut Parasuraman et,al (1985) Reliability (keandalan) merupakan kemampuan untuk 

melaksanakan pelayanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Tujuannya untuk 

mengetahui kesungguhan dalam melayani di universitas paramadina. Berikut ini adalah hasil 

kutipan wawancara dengan mahasiswa/mahasiswi terkait dengan kesungguhan dalam 

melayani di universitas paramadina. 

“Bagus kesungguhan dalam melayani mahasiswa baik dari dosen, dari pegawai yang lainnya 

melayaninya bagus, cepat, dan dibantu”. (MST, 3-3-2020, 26-28). 

“Dari petugas akademik sendiri, mereka amat sangat membantu dan tidak perlu ke akademik 

ataupun ke kampus, petugas akademik juga membantu lewat chatting di whatshapp. Dan 



dikeuangan apabila ada soffer yang tidak baik (kominikasinya kurang nyaman), mereka selalu 

memperbaiki dan terselesaikan”. (MST, 7-3-2020, 39-44). 

“Kalau diberikan nilai diberikan nilai 8. Karena masalah bisa ditanggapi oleh bagian 

akademik, bagian keuangan hanya saja belum merasa puas dengan layanan yang diberikan 

termasuk permintaan atau kebutuhan belum dipenuhi seperti untuk pengisian KRS dan juga 

komunikasi antara mahasiswa dengan akademik”. (MST, 7-3-2020, 25-30). 

Kesimpulan dari seluruh narasumber diatas bahwa kesungguhan dalam melayani di 

universitas paramadina sangat bagus dan amat sangat membantu baik dari layanan akademik 

dan layanan keuangan. 

3. Responsiveness (ketanggapan) study pada Universitas Paramadina 

Menurut Parasuraman et,al (1985) Responsiveness (ketanggapan) merupakan kesediaan 

membantu konsumen dan memberikan jasa dengan cepat. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

program pelayanan di universitas paramadina. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara 

dengan mahasiswa/mahasiswi terkait dengan program pelayanan yang bervariasi di universitas 

paramadina. 

“Kurang kalau dibandingkan dengan kampus lain”. (MST, 3-3-2020, 31). 

“Pelayanannya bervariasi sih pastinya karena bisa komunikasi datang langsung ke 

kampus atau cukup dibantu komunikasi dengan layanan akademik yang sekarang dibantu 

dengan whatshapp dan sangat bervariasi bisa komunikasi dan dibantu masalah-masalahnya 

dan terselesaikan lewat chatting diwhatshapp walaupun tidak dating langsung ke kampus”. 

(MST, 7-3-2020, 47-53). 

Pelayan bervariasi kasih skor cukup, karena tidak semua pertanyaan yang diajukan dapat 

diterima hanya dapat diterima lewat whatshapp dan datang langsung keakademik, kalau untuk 

email dan formulir belum dijawab jelas belum ada layanan tersebut. (MST, 7-3-2020, 33-37). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas adalah universitas paramadina memiliki program 

pelayanan yang bervariasi dan sangat membantu buat mahasiswa/mahasiswi. Dan perlu 

ditingkatkan lagi pelayanan diakademik dan keuangan apabila mahasiswa mengajukan 

pertanyaan harus direspon dengan cepat. 



Menurut Parasuraman et,al (1985) Responsiveness (ketanggapan) merupakan kesediaan 

membantu konsumen dan memberikan jasa dengan cepat. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

berapa lama menunggu dalam melayani di universitas paramadina. Berikut ini adalah hasil 

kutipan wawancara dengan mahasiswa/mahasiswi terkait dengan lamanya menunggu dalam 

melayani di universitas paramadina. 

“Sebenarnya tidak terlalu lama terkadang cepat dan terkadang agak lama. Mungkin 

Namanya proses kita gak ada yang tau mereka kerjanya gimana”. (MST, 3-3-2020, 34-36). 

“Sekarang kalau datang langsung ke kampus tidak butuh waktu lama dan segera dilayani 

dan masalahnya terselesaikan”. (MST, 7-3-2020, 56-28). 

“Penangannya cepat sehingga menunggu tidak terlalu lama”. (MST, 7-3-2020, 41). 

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam hal menunggu dilayani di 

universitas paramadina tidak terlalu lama dan terkadang cepat baik dibagian akademik dan 

bagian keuangan. Perlu ditingkatkan lagi agar mahasiswa/mahasiswi yang dilayani tidak 

menunggu terlalu lama. 

Menurut Parasuraman et,al (1985) Responsiveness (ketanggapan) merupakan kesediaan 

membantu konsumen dan memberikan jasa dengan cepat. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

seberapa cepat dilayani di universitas paramadina. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara 

dengan mahasiswa/mahasiswi terkait dengan kecepatan dalam melayani di universitas 

paramadina. 

“50% kecepatan dalam pelayanannya”. (MST, 3-3-2020, 38). 

“Dengan kecekatannya mereka dan profesionalnya mereka  tidak butuh waktu lama dalam 

pelayanan”. (MST, 7-3-2020, 60-61). 

“Pelayanannya cukup cepat”. (MST, 7-3-2020, 44). 

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa kecepatan dalam melayani 

diuniversitas paramadina adalah cukup cepat dan tidak butuh waktu lama dalam pelayanannya 

sehingga mahasiswa tidak menunggu terlalu lama.  



Menurut Parasuraman et,al (1985) Responsiveness (ketanggapan) merupakan kesediaan 

membantu konsumen dan memberikan jasa dengan cepat. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

cara penyampaian informasi di universitas paramadina. Berikut ini adalah hasil kutipan 

wawancara dengan mahasiswa/mahasiswi terkait dengan penyampaian informasi secara tepat 

dan lengkap di universitas paramadina. 

“Kalau informasi dulu (sebelum pegawai bagian akademik diganti) paramadina 

informasinya itu kurang, lama, misalnya aturannya hari ini diinfoin (padahal informasi itu 

sudah lama). Kalau sekarang itu cepat dari setiap infomasi itu dia langsung share 

informasinya”. (MST, 3-3-2020, 41-45). 

“Di era digital saat ini informasi-informasi bisa didapatkan itu lewat social medianya 

paramadina sendiri ataupun kaya brokest-brokest dari whatshapp grup dilayanan akademik 

dan pihak kampus sangat komunikatif dan selalu update apalagi disosial medianya 

paramadina amat sangat aktif”. (MST, 7-3-2020, 64-68). 

“Cukup lengkap, karena paramadina memberikan informasi lewat websitenya cukup baik 

dan juga tanggap terhadap kondisi yang terjadi”. (MST, 7-3-2020, 207-49). 

Kesimpulan dari seluruh narasumber diatas bahwa universitas paramadina dalam 

memberikan informasi yang tepat dan lengkap itu melalui website, social media, whatshapp, 

dan grup-grup dibagian layanan akademik. Universitas Paramadina dalam memberikan 

informasi sudah bagus dan bila perlu ditingkatkan lagi. 

4. Assurance (jaminan) study pada Universitas Paramadina 

Menurut Parasuraman et,al (1985) Assurance (jaminan) merupakan pengetahuan dan 

kesopanan pegawai dan kemampuannya menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Tujuan 

adalah untuk mengetahui jaminan dalam pelayanan di universitas paramadina. Berikut ini 

adalah hasil kutipan wawancara dengan mahasiswa/mahasiswi terkait dengan rasa aman dalam 

pelayanan di universitas paramadina. 

“Belum ngerasain banget rasa aman dalam pelayanannya. Amannya biasa saja dalam 

pelayanannya. Misalnya kalau dilayanan keuangan saja itu informasinya lambat.kalau 



dibilang aman sih aman tapi tidak semuanya dan mencakup dibagian mana”. (MST, 3-3-2020, 

48-52). 

“aman, karena sejauh ini belum mengalami permasalahan yang bikin tidak aman. Semoga 

seterusnya bisa memberikan rasa aman bagi semua mahasiswa”. (MST, 7-3-2020, 71-73). 

“Ya memberikan rasa aman dalam pelayanan”. (MST, 7-3-2020, 52). 

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa universitas memberikan rasa aman 

dalam hal pelayanan baik dari layanan akademik dan layanan keuangan dan kedepannya bisa 

ditingkatkan lagi dalam memberikan rasa aman bagi mahasiswa/mahasiswi di universitas 

paramadina. Dilayanan perlu diperbaiki apabila ada informasi-informasi terkait keuangan atau 

yang lainnya yang belum disampaikan kepada mahasiswa/mahasiswi, harus disampaikan 

sehingga informasi tersebut tidak terlambat sampai kepada mahasiswa/mahasiswi. 

Menurut Parasuraman et,al (1985) Assurance (jaminan) merupakan pengetahuan dan 

kesopanan pegawai dan kemampuannya menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Tujuan 

adalah untuk mengetahui keterampilan dan profesionalisme dalam pelayanan di universitas 

paramadina. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara dengan mahasiswa/mahasiswi terkait 

dengan keterampilan dan profesionalisme dalam pelayani di universitas paramadina. 

“Bagus, karena semua pegawai di Universitas Paramadina terampil & profesionalisme”. 

(MST, 3-3-2020, 55-56). 

“Pegawai-pegawai yang ada di universitas paramadina ini adalah yang sudah 

professional dan harfull baik dipelayanan akademiknya maupun dilayanan keuangan mereka 

pegawai-pegawai yang professional, terkadang tekanan dari complain dan tekanan dari 

banyaknya masalah yang terjadi kadang bikin kominikasinya kurang baik”. (MST, 7-3-2020, 

76-82). 

“Penampilannya baik dibuktikan dengan kecepatan layanan dan profesionallnya mereka 

bekerja sesuai dengan tugas dan posisinya masing-masing sehingga cukup diapresiasikan”. 

(MST, 7-3-2020, 55-58). 



Berdasarkan wawancara diatas adalah keterampilan dan profesionalisme di universitas 

paramadina sudah sangat bagus, karena semua pegawai/staff di universitas paramadina sudah 

terampil dan professional baik dalam pelayanan akademik dan pelayanan keuangan. 

5. Emphaty (empati) study pada Universita Paramadina 

Menurut Parasuraman et,al (1985) Emphaty (empati) merupakan kesediaan memberikan 

perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing-masing konsumen. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui perhatian dan pelayanan saat mengajukan kritik dalam pelayanan 

diuniversitas paramadina. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara dengan 

mahasiswa/mahasiswi terkait dengan mengajukan kritik dalam pelayanan di universitas 

paramadina. 

“Bagus, Universitas Paramadina memang menengahkan dan mereka juga mengumpulkan, 

mencari solusinya bagaimana atau mahasiswa maunya bagaimana. Jadi intinya harus cari 

bareng-bareng dan tujuannya bagaimana”. (MST, 3-3-2020, 59-62). 

“Layanan akademik maupun layanan keuangan sangat welcome dalam hal penerimaan 

kritik. Dan semua masalah yang adalah mereka selesaikan dengan baik, bijak dan cekatan”. 

(MST, 7-3-2020, 85-88). 

“Untuk kritik yang diajukan memang tidak cepat tetapi setidaknya mereka melayani 

dengan baik, walaupun pertanyaan / protesnya belum dijawab dengan baik”. (MST, 7-3-2020, 

61-63). 

Berdasarkan wawancara diatas adalah perhatian saat mahasiswa mengajukan kritik 

ditanggapi dengan baik baik dilayanan akademik dan layanan keuangan. Dan perlu diperbaiki 

saat mahasiswa/mahasiswi mengajukan pertanyaan perlu dijawab dengan cepat.   

Menurut Parasuraman et,al (1985) Emphaty (empati) merupakan kesediaan memberikan 

perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing-masing konsumen. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui permohonan maaf  dalam pelayanan diuniversitas paramadina. Berikut ini 

adalah hasil kutipan wawancara dengan mahasiswa/mahasiswi terkait dengan permohonan 

maaf atas pelayanan yang kurang baik dalam pelayanan di universitas paramadina. 



 “Bagus, tetapi dibagian lagi ada yang tidak bagus karena dibagian lain juga kayak kena 

juga. Hanya ada beberapa yang kurang bagus.Seperti dilayanan kebersihannya kurang bagus 

semenjak diganti seperti kesopanannya kurang tapi setelah ditegur langsung memperbaiki 

yang kurang bagus tadi”. (MST, 3-3-2020, 65-69). 

“Sejauh ini permohonan maaf sudah sangat baik dan disampaikan via email juga dan 

responnya baik”. (MST, 7-3-2020, 91-92). 

“Baik untuk permohonan maaf yang disampaikan terhadap pelayanan yang diberikan dan  

bisa diterima dan mereka juga sudah memproses setiap kritik yang diajukan”. (MST, 7-3-

2020, 66-68). 

Berdasarkan wawancara diatas adalah permohonan maaf atas pelayanan yang kurang baik 

di universitas paramadina sangat baik apabila melakukan kesalahan dan langsung diperbaiki 

baik dilayanna akademik dan layanan keuangan.  

 

PEMBAHASAN  

Pembahasan hasil penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

disampaikan pada bab satu. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan para 

informan/narasumber, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan universitas paramadina 

menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible (bentuk pisik), reliability 

(keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), dan emphaty (empati). Dimensi 

kualitas pelayanan sesuai dengan konsep yang telah disampaikan pada bab dua. Pembahasan lebih 

lanjut untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Tangible (bentuk pisik) study pada universitas paramadina 

Bukti fisik (tangibles) merupakan faktor pemicu awal persepsi seseorang dalam menilai 

kualitas pelayanan, karena secara umum lebih mudah melihat fisik dari pada pelayanan 

yang lainnya. Ini berarti bahwa fasilitas fisik yang disediakan untuk mendukung segala 

proses di Universitas Paramadina. Baik dari penampilan universitas paramadina, fasilitas, 

penampilan karyawan dan penataan interiornya perlu diperbaiki dan perubahan. Tangible 

(bentuk fisik) di universitas paramadina pada penampilan, fasilitas dan penataannya perlu 



diperbaiki lagi dan perubahan, kalau pada penampilan karyawan universitas itu sendiri 

sudah bagus bila perlu ditingkatkan lagi. 

2. Reliability (keandalan) study pada universitas paramadina 

Keandalan (reliability) merupakan variabel kualitas pelayanan Universitas Paramadina 

yang dapat mempengaruhi kepuasan mahasiswa di Universitas Paramadina. Reliabilitas 

atau keandalan tersebut adalah keandalan dan kesungguhan dalam pelayanan baik 

pelayanan akademik dan pelayanan keuangan  Semua hal tersebut dapat diandalkan 

(realibel) sebagai aspek pada kualitas pelayanan di Universitas Paramadina. Reliability 

(keandalan) di universitas paramadina  dilihat dari keandalan, ketepatan dan kesungguhan 

dalam melayani sudah sangat bagus  baik dalam pelayanan akademik maupun pelayanan 

keuangan dan kedepannya ditingkatkan lagi. 

3. Responsiveness (ketanggapan) study pada universitas paramadina 

Daya Tanggap (responsiveness) merupakan dimensi kualitas pelayanan akademik di 

Universitas Paramadina. Indikator-indikator daya tanggap tersebut adalah terdapat 

program pelayanan yang bervariasi, menunggu dilayani, kecepatan dan ketetapan dalam 

pelayanan dan memberikan informasi secara tepat dan lengkap. Responsiveness 

(ketanggapan) di universitas paramadina dilihat dari Program pelayanan yang bervariasi di 

universitas paramadina sudah bagus baik dilayanan akademik dan layanan keuangan. 

Lamanya menunggu dan kecepatan dalam pelayanannya itu sendiri sangat bagus baik dari 

pelayanan akademik dan pelayanan keuangan, disini menunggu dalam dilayani tidak 

terlalu  lama apabila mendapat masalah dan kecepatan dalam pelayanannya juga cepat dan 

tidak menunggu terlalu lama. 

4. Assurance (jaminan) study pada universitas paramadina 

Jaminan (assurance) merupakan dimensi kualitas pelayanan akademik di Universitas 

Paramadina. Dengan demikian dimensi jaminan (assurance) merupakan faktor  yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan di Universitas Paramadina. Indikator-indikator tersebut 

yaitu: rasa aman dalam pelayanan, keterampilan dan profesionalisme dalam pelayanan di 

universitas paramadina. Assurance (jaminan) di universitas paramadina dilihat dari rasa 

aman dalam pelayanan cukup bagus baik dari pelayanan akademik dan pelayanan 

keuangan, keterampilan dan profesionalisme dalam pelayanan sangat bagus karena semua 



staff, dosen, satpam, cleaning service di universitas paramadina terlihat terampil dan 

professional sesuai dengan tugas dan posisi masing-masing sehingga cukup diapresiasikan.  

5. Emphaty (empati) study pada universitas paramadina 

Empati (empathy) merupakan dimensi kualitas pelayanan akademik di Universitas 

Paramadina. Perhatian dan pelayanan saat mengajukan kritik, permohonan maaf atas 

pelayanan yang kurang baik. Makin besar empati yang ditunjukkan kepada mahasiswa, 

kualitas pelayanan akademik dan pelayanan keuangan dinilai semakin baik. emphaty 

(empati) di universitas paramadina dilihat dari perhatian dan pelayanan saat mengajukan 

kritik bagus, karena semua kritik yang diajukan oleh mahasiswa/mahasiswi diselesaikan 

dengan baik dan bijak walaupun tidak cepat, permohonan maaf atas pelayanan yang kurang 

baik sangat bagus karena apabila layanan akademik dan layanan keuangan melakukan 

kesalahan maka dengan segera memperbaiki kesalahan tersebut. 

Dimensi tangible memberikan efek lemah terhadap kualitas pelayanan di 

universitas paramadina baik dilihat dari pelayanan akademik dan pelayanan keuangan, dan 

dimensi reliability, responsiveness, assurance, emphaty memberikan efek kuat pada 

kualitas pelayanan akademik dan pelayanan keuangan di universitas paramadina. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai service quality pada universitas 

paramadina dengan menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible (bentuk pisik), 

reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), dan emphaty 

(empati). Tangible (bentuk fisik) di universitas paramadina pada penampilan, fasilitas dan 

penataannya perlu diperbaiki lagi dan perubahan, kalau pada penampilan karyawan universitas itu 

sendiri sudah bagus bila perlu ditingkatkan lagi. Reliability (keandalan) di universitas paramadina  

dilihat dari keandalan, ketepatan dan kesungguhan dalam melayani sudah sangat bagus  baik dalam 

pelayanan akademik maupun pelayanan keuangan dan kedepannya ditingkatkan lagi. 

Responsiveness (ketanggapan) di universitas paramadina dilihat dari Program pelayanan yang 

bervariasi di universitas paramadina sudah bagus baik dilayanan akademik dan layanan keuangan. 

Lamanya menunggu dan kecepatan dalam pelayanannya itu sendiri sangat bagus baik dari 



pelayanan akademik dan pelayanan keuangan, disini menunggu dalam dilayani tidak terlalu  lama 

apabila mendapat masalah dan kecepatan dalam pelayanannya juga cepat dan tidak menunggu 

terlalu lama. Assurance (jaminan) di universitas paramadina dilihat dari rasa aman dalam 

pelayanan cukup bagus baik dari pelayanan akademik dan pelayanan keuangan, keterampilan dan 

profesionalisme dalam pelayanan sangat bagus karena semua staff, dosen, satpam, cleaning 

service di universitas paramadina terlihat terampil dan professional sesuai dengan tugas dan posisi 

masing-masing sehingga cukup diapresiasikan. emphaty (empati) di universitas paramadina dilihat 

dari perhatian dan pelayanan saat mengajukan kritik bagus, karena semua kritik yang diajukan 

oleh mahasiswa/mahasiswi diselesaikan dengan baik dan bijak walaupun tidak cepat, permohonan 

maaf atas pelayanan yang kurang baik sangat bagus karena apabila layanan akademik dan layanan 

keuangan melakukan kesalahan maka dengan segera memperbaiki kesalahan tersebut. 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran yang 

dapat diberikan antara lain: 

Bagi Manajerial :  

Pihak kampus bisa memberikan fasilitas yang jauh lebih baik lagi dari saat ini seperti 

pelayanan kebersihannya perlu ditingkatkan lagi, toiletnya seharusnya diperbaiki, tempat ibadah 

dilihat dari kebersihan dan Kenyamanannya dan tempat sampahnya perlu diperbanyak lagi. Dan 

fasilitas wifi yang kalau berada digedung-gedung belakang jangkauan wifinya kurang/tidak 

tersambung,. Fasilitas umumnya harus lebih ditingkatkan lagi. Layanan akademik bisa 

memberikan tanggapan yang lebih cepat dan untuk kritik dan saran bisa disampaikan kepada 

bagian terkait sehingga bisa dimaksimalkan untuk laporan atau jawabannya, dan untuk 

mempersingkat laporan-laporan, proses dan urusan-urusan yang terkait dengan administrasi bisa 

lebih cepat dan lebih singkat. Fasilitas Karena biaya Pendidikan yang dibayar cukup besar 

sehingga merasa kurang setimpal dengan fasilitas yang diberikan.  

Bagi Teori :  

Dalam rangka meningkatkan citra Universitas Paramadina, perlu adanya peningkatan lagi 

pada dimensi-dimensi pembentuk kualitas pelayanan karena dari semua dimensi memiliki nilai 



koefisien yang masih cukup kuat, terutama peningkatan pada dimensi tangible yang memiliki nilai 

terendah diantara dimensi lainnya terutama untuk penampilan dan fasilitas. 
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