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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin meningkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal, 

khususnya pendidikan tinggi, menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor 

strategis yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 

bermutu. Keadaan persaingan yang cukup kompetitif antar perguruan tinggi 

menuntut lembaga pendidikan memperhatikan mutu pendidikan dan kelembagaan 

sehingga mampu serta unggul dalam persaingan tersebut. 

Perguruan tinggi harus melakukan langkah antisipasi guna menghadapi 

persaingan yang semakin kompetitif serta bertanggung jawab untuk menggali dan 

meningkatkan segala aspek pelayanan yang dimiliki, karena sebuah pelayanan 

yang dimiliki oleh lembaga tertentu akan menjadi gambaran dari kualitas lembaga 

tersebut, jika pelayanan yang diberikan menurut konsumen itu baik maka sebuah 

lembaga tersebut bisa dikatakan baik. Tapi sebaliknya jika pelayanan yang 

dimiliki suatu lembaga buruk maka lembaga tersebut akan dikatakan buruk. 

Termasuk juga pelayanan dalam sebuah lembaga pendidikan. Selain itu, 

perguruan tinggi dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa sehingga 

perguruan tinggi perlu meningkatkan kualitas melalui evaluasi.  Perbaikan ini 

dilakukan menyeluruh terhadap unsur-unsur yang tekait didalamnya. 

Peran strategis sumberdaya manusia sesungguhnya merupakan bentuk 

respon lembaga terhadap perubahan lingkungan pendidikan. Kemajuan tekhnologi 

terutama teknologi informasi telah menciptakan semakin ketatnya kompetisi yang 



2 
 

 
 

mesti dihadapi. Kecenderungan semakin beragam tuntutan para pemimpin baik 

internal maupun eksternal yang tidak lagi sekedar menuntut kepuasan dan lebih 

berorientasi pada nilai pengguna jasa menekan lembaga untuk dapat 

menanggapinya dengan cepat. 

Dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas suatu 

perguruan tinggi secara continue harus mengadakan pembinaan kelembagaan. 

Langkah ini penting untuk memperbaiki pelayanan dari waktu kewaktu. Langkah 

pembinaan tersebut diperlukan oleh setiap perguruan tinggi dikarenakan tingkat 

kepuasan yang diterimah oleh mahasiswa tentunya akan terus berubah seiring 

dengan perkembangan dan kemajuan pendidikan. Dengan demikian dalam upaya 

meningkatkan pelayanan akademik diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan 

terus-menerus agar apa yang diharapkan dapat tercapai. Usaha meningkatkan 

pelayanan akademik merupakan salah satu faktor yang juga tidak bisa diabaikan 

adalah kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam hal ini adalah pegawai 

lembaga tersebut. 

Meningkatkan pelayanan diperlukan adanya keterpaduan antara perbaikan 

fungsi dan peranan suatu perguruan tinggi baik dari kelembagaan dan juga adanya 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Walaupun pencapaian tingkat 

kepuasan tersebut merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah namun dengan 

adanya upaya terus menerus akan menciptakan suasana yang kondusif bagi 

terciptanya keingginan bersama. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam bidang pendidikan, para pemimpin, 

dosen dan pegawai harus memperhatikan kepuasan mehasiswa sebagai penguna 
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jasa. Kepuasan mahasiswa harus menjadi dasar dari keputusan manajemen 

sehingga perguruan tinggi harus menjadikan peningkatan kepuasan mahasiswa 

sebagai sasaran yang mendasar. 

Jaminan kualitas pelayanan akademik, menurut Kotler dalam perspektif 

pelayanan secara umum memiliki lima dimensi yaitu tangible, reliability, 

respposiveness, Assurance dan empathy1. Kualitas pelayanan merupakan suatu 

driver kepuasan yang bersifat multidimensi. Tingkat kualitas pelayanan tidak 

dapat dinilai berdasarkan sudut pandang lembaga pendidikan tetapi harus 

dipandang dari sudut pandang penilaian pelanggan. Kepuasan dari sisi konsumen 

dipandang baik apabila memenuhi apa yang mereka harapkan, sebaliknya 

pelayanan akan dipersepsikan buruk apabila tidak memenuhi kebutuhan yang 

mereka harapkan.  

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi dihadapkan pada 

berbagai tantangan baik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

globalisasi maupun persaingan dengan lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena 

itu pembenahan manajemen, orientasi pelanggan, dan penerapan manajemen 

mutu semacam kualitas administrasi, kualitas management, dan kualitas 

pelayanan, merupakan tuntutan untuk mampu tetap bertahan dan mampu bersaing 

di masa depan. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk mulai 

melakukan perubahan itu adalah perlunya diketahui seberapa layanan akademik 

terhadap kepuasan mahasiswa selama ini.  

                                                           
1Fandy Tjiptono, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, (Jogjakarta: Penerbit Andi, 

2005), h. 14 
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Bagian pelayanan bimbingan skripsi difakultas tarbiyah dan ilmu 

keguruan yang berhadapan langsung dengan mahasiswa, sehingga pelayanan 

Bimbingan skripsi sangat perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar dapat 

memberikan kepuasan yang optimal bagi mahasiswa. Sebagaimana yang telah 

ditetapkan oleh keputusan mentri PAN Nomor: 63/KEP/M/.PAN/7/2003, yang 

kemudian dikembangkan menjadi empat belas (14) unsur yang relevan,valid dan 

relibel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar penggukuran indeks 

kepuasan mahasiswa adalah sebagai berikut 

1. Prosedur pelayanan 
2. Persyaratan pelayanan 
3. Kejelasan petugas pelayanan 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan  
5. Tanggung jawab petugas pelayanan 
6. Kemampuan petugas pelayanan  
7. Kecepatan pelayanan 
8. Keadilan mendapatkan pelayanan 
9. Kesopanan dan keramahan petugas 
10. Kewajaran biaya  
11. Kepastian biaya pelayanan 
12. Kepastian jadwal pelayanan 
13. Kenyamanan lingkungan  
14. Keamanan pelayanan.2 
 

Olek karena itu, setiap aktivitas pelayanan harus diukur berdasarkan 

keputusan yang telah ditentukan mentri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 

sebagai pedoman kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan Bimbingan skripsi. 

Berdasarkan observasi awal difakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN 

Kendari, pelayanan bimbingan skripsi yang diberikan perlu mendapatkan 

                                                           
 2 Heri Susanto, pengaruh palayanan akademik terhadap kepuasan program pasca 

sarjana universitasterbuka, Vol; 15 nomor 2 (September 2014), h. 90  
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perhatian yeng lebih agar dapat memberikan kepuasan yang optimal bagi 

mahasiswa semester akhir. Namun demikian masih sering didapatkan adanya 

keluhan-keluhan dari para mahasiswa untuk beberapa masalah teknis misalnya 

pelayanan kurang ditanggapi dengan cepat, Seperti Seorang mahasiswa 

mengharapkan layanan yang tepat waktu dalam bimbingan skripsi untuk 

memenuhi ujian akhir bahkan sampai menunggu berhari-hari, sehingga 

mengecewakan dan menimbulkan rasa tidak puas, ditambah lagi seringnya para 

dosen pembimbing yang tidak berada ditempat, sehingga inilah yang meperlambat 

proses pelayanan mahasiswa. Didukung hasil wawancara dengan seorang 

mahasiswa yang menyatakan bahwa: 

Janjian jam satu siang tapi pembimbing datang jam dua baru ada 
diruangannya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus menunggu sampai dosen 
pembimbing kita datang.3 

Berdasarkan penomena maka penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian yang berjudul ”Upaya Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Skripsi 

pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari” 

untuk mendapatkan hasil yang objektif dari permasalahan yang ditemukan yang 

sebelumnya belum diketahui, melalui data actual dan akurat secara sistematis.  

B.  Fokus Masalah 

Fokus kajian dari penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan 

bimbingan skripsi Terhadap kepuasan mahasiswa, sebagai penyelesaian  akhir 

mahasiswa fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN kendari. 

 

                                                           
3  Wa Linda, prodi MPI, wawancara 16 Juni 2019 



6 
 

 
 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari  latar belakang di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Kondisi Pelayanan Bimbingan Skripsi  di Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan  IAIN Kendari? 

2. Hambatan-hambatan apa yang Dialami  Mahasiswa Saat Menerima Pelayanan 

Bimbingan Skripsi  Pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari? 

3. Upaya-Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap 

Pelayanan Bimbingan Skripsi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  IAIN 

Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan 

penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi pelayanan Bimbingan Skripsi  di Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  IAIN Kendari. 

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang Dialami Mahasiswa Saat 

melakukan pelayanan Bimbingan Skripsi Pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan  IAIN Kendari. 

3. Untuk mengetahui Upaya-Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi 

hambatan terhadap pelayanan Bimbingan Skripsi  di Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan   IAIN Kendari. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menjamin persamaan presepsi dalam memahami dan mengkaji arti 

dan makna terhadap isi hasil penelitian ini, maka berikut penulis menguraikan 

pengertian yang terdapat dalam hasil penelitian ini, yakni: 

Pelayanan Bimbingan Skripsi  adalah proses pemberian bantuan kepada 

mahasiswa dalam menyusun skiripsi,  dengan mengarahkan, memotivasi 

mahasiswa melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung sehingga 

mampu mengembangkan dirinya sendiri, guna mempermudah mahasiswa dalam 

mengantarkan pada tahap penyelesaian  akhir studi dengan memberikan  

pelayanan yang terbaik. 
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