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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Deskripsi Pelayanan  Bimbingan Skripsi 

1. Pengertian Pelayanan  

Setiap lembaga yang bergerak dibidang jasa selalu memperhatikan layanan 

yang diberikan kepada pelanggan, karena kesuksesan dari semua itu terletak pada 

proses layanannya. Menurut Kottler, layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.1 Sedangkan 

Zeithaml dkk, menjelaskan bahwa layanan adalah penyampaian secara superior 

(excellent) dibandingkan dengan harapan harapan konsumen. Kemudian definisi 

layanan menurut Sugiarto adalah upaya maksimal yang diberikan oleh petugaas 

layanan dari sebuah perusahaan industry untuk memenuhi harapan dan kebutuhan 

pelanggan sehingga tercapai kepuasan.2 

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada 

konsumen atau pelanggan yang dilayani yang bersifat tidak terwujud dan 

merupakan dari aktifitas yang berupa mekanis. Norman menyatakan karakteristik 

pelayanan sebagai berikut: 

a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sifatnya sangat berlawanan 
dengan barang. 

b. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 
pengaruh yang bersifat sosial. 

                                                           
1Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Di Indonesia: Analisis, Pemasaran, Implementasi 

dan Pengendalian (Online), http://skripsi-manajemen.blogspot.com  (Diunduh pada tanggal 2 Mei 
2017).  

2Endar Sugiarto, Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa, (Online) 
http://backspacenter.blogspot.com (Diunduh pada tanggal 11 Mei 2017) 
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c. Kegiatan produksi dan konsumen dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan 
secara nyata karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan bersamaan.3 

 

Pandangan lain memberikan pengertian pelayanan yaitu: 

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 
kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara 
konsumen dengan Pegawai atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 
pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
konsumen/pelanggan.4 

 
Konsep pelayanan memiliki berbagai macam definisi yang berbeda 

redaksi, namun pada intinya mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Berikut 

beberapa definisi mengenai pengertian pelayanan: 

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan: pelayanan adalah 
membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang.5 

2. Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 
lain secara langsung. Pengertian proses ini terbatas dalam kegiatan 
manajemen dalam kegiatan manajemen untuk kecapaian tujuan organisasi.6 

3. Fandi Tjiptono menyatakan pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan 
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, yang pada 
dasarnya bersifat tidak terwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan 
apapun.7 

 
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa layanan adalah 

serangkaian kegiatan yang ditawarkan aleh penyedia jasa kepada pelanggan untuk 

memenuhi kebutuhannya tanpa mengakibatkan peralihan kepemilikan. 

 

                                                           
3  www.mampo.gov.my.1993 (Online) diakses tanggal 24 april 2017  
4Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan:Pengembangan model 

Konseptual,  penerapan Citizen‘ Charter dan Standar Pelayanan Minimal,  (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2009), Cet. II, h. 2 

5Tim Bahasa BP, Kamus Mesar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 206. 
6Mochamamad Chaerani D, Analisis Kinerja Pelayanan Imfortasi Jalur Hijau pada 

Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Semarang, (Semarang: Universitas 
Diponegoro, Mei 2006), h. 23    

7 Fandi Tjiptono, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan 
Pembayaran Listrik (Studi pada Unit Pelayanan Pelanggan Semarang Barat), Skripsi,(Semarang 
Universitas Diponegoro, September 2010), h. 11 



10 
 

2. pengertian  Bimbingan Skripsi 

Layanan bimbingan adalah layanan yang memandirikan peserta didik 

dalam kegiatan belajar meliputi kegiatan tatap muka, pengerjaan tugas terstruktur 

dan belajar secara mandiri.8 Menurut Philip Kotler dan Gari Armstrong 

mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh 

satu kelompok ke kelompok yang lain berupa suatu yang bersifat  tidak nyata 

(Intangible).9 Tujuannya layanan Bimbingan akademik agar mahasiswa memiliki 

sikap, keterampilan, kesiapan dan kebiasaan menyelesaikan tugas secara mandiri.  

Ada beberapa pandangan definisi bimbingan, antaranya sebagai berikut : 

a. Bimbingan berarti proses pemberian  bantuan yang diberikan oleh orang 
yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang baik anak-anak, remaja 
dan dewasa. Agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan 
kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan 
individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan dengan 
norma-norma yang berlaku.10 

b. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan dalam pemecahan masalah 
kepada seseorang dengan cara member ruang keaktifan seseorang tersebut 
agar dapat mengembangkan kemampuan dirinya dan mandiri.11 

c. Bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada 
individu,  agar individu yang di bombing mencapai kemandirian dengan 
mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasehat 
serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang 
berlaku.12  

 

Dari definisi di atas kita bisa menyimpulkan Layanan bimbingan skripsi 

merupakan orang yang memberikan atau yang menggurus apa yang diperlukan 

oleh orang lain baik berupa barang atau jasa kepada pengguna dalam hal ini 

                                                           
8 Pedoman layanan Akademik.pdf, (online)  akses tanggal 26 april 2017 
9 Knowledge Manajement MIM academy. Service Operatian , (Jakarta Esensi, 2009). h. 7 
10 Priyatno & Erman Anti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta, Rineka cipta, 

1999).  h. 99 
11 Suhesti & Endang Eriyati, Bagaimana Konselor sekolah Bersikap?, (Yokyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012). h. 5 
12 Tohirin, Bimbingan dan Konseling disekolah dan Madrasah (Berbasir 

Interaksi),(Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011), h. 20 
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mahasiswa yang berada pada lembaga pendididkan tinggi  yang membutuhkan 

suatu informasi.  

layanan bimbingan skripsi terjadi karena adanya interaksi langsung antara 

pembimbing dengan mahasiswa atau benda secara fisik yang menghasilkan 

kepuasan, yang didasarkan dari kinerja  dosen pembimbing yang memberikan jasa 

dalam bentuk konsultasi yang berkualitas kepada mahasiswa.  

3. Bentuk-bentuk Pelayanan Bimbingan Skripsi 

Selanjutnya mengenai pelayanan, umum yang mahasiswa terima saat 

melakukan interaksi dalam meminta suatu kebutuhan memiliki tiga bentuk 

pelayanan yaitu :  

1. Pelayanan dengan Lisan. 

Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang layanan 

informasi dan bidang-bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan atau 

keterangan kepada siapa yang memerlukan. Agar pelayanan berhasil sesuai 

dengan yang diharapkan , ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku 

layanan, yaitu : 

a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya. 
b. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancer, singkat 

tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin 
memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 

c. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 
d.  Memiliki kedisiplinan saat bekerja. 
e. Tidak melayani orang-orang yang ingin sekedar ngobrol saja, dengan cara 

yang sopan.13 
 

                                                           
13 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan 

Keenam, 2002), h. 191 
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2. Pelayanan melalui Tulisan 

Pelayanan Melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling 

menonjol dalam pelaksanaan tugas, dari segi jumlah tetapi juga dari perannya. 

Apalagi kalau diingat bahwa system layanan pada masa informasi ini. 

Menggunakan system layanan jarak jauh karena karena factor biaya. Agar layanan 

dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus 

diperhatikan adalah factor kecepatan, baik dalam pengelolaan masalah maupun 

dalam proses penyelesaian. Bentuk layanan tulisan terdiri atas dua bagian, yaitu : 

a. Layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenisnya ditujukan kepada 
orang-orang yang memerlukan, agar memudahkan mereka dalam 
berurusan. 

b. Layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, 
pemberian atau penyerahan dan pemberitahuan.14 
 

3. Pelayanan berbentuk perbuatan. 

Pelayanan berbentuk perbuatan sering terkombinasi dengan lisan, hal ini 

disebabkan karena hubungan pelayanan secara umum. Namum fokusnya pada 

perbuatan itu sendiri bagi orang yang berkepentingan. Jadi tujuan utamanya 

adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, 

bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Dalam hal ini pun factor 

kecepatan dalam pelayanan menjadi keinginan setiap orang. Mengenai factor 

kecepatan dapat dilakukan apa bila pekerjaan tidak ditunda-tunda . karena 

menunda-nunda pekrjaan dapat menjadi hambatan bagi kemajuan dan 

kepercayaan. Secara umum tujuan pelayanan pada dasarnya memuaskan 

Mahasiswa, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yaitu 

                                                           
14 Ibid, h. 192 
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berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan konperhensif yang lebih 

dikenal dengan pelayanan prima.15 

 Pelayanan tersebut dapat menjadi focus perhatian terhadap kepentingan , 

kebutuhan, keluhan, bahkan manfaat, nilai yang akan dirasakan mahasiswa dan 

sangat ingin dirasakan. Penyediaan layanan bimbingan skripsi tidak 

menginginkan mahasiswanya kecewa karena merasa nilai manfaat yang diberikan 

tidak memuaskan. 

 Perguruan tinggi khususnya fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan 

sebaiknya memberikan pelayanan bimbingan skripsi yang memuaskan dan 

meunjang kelancaran dalam proses penyelesaian mahasiswa. Pelayanan 

Bimbingan skripsi yang baik akan menghasilkan output yang baik pula dan secara 

tidak langsung akan memberikan manfaat yang signifikan terhadap 

keberlangsungan perguruan tinggi. 

4. Prinsip Pelayanan Bimbingan Skripsi 

Prinsip pelayanan menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: 

a. Keserderhanaan, Prosedur tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 
dilaksanakan. 

b. Kejelasan, mencakup persyaratan teknis dan administrative, unit kerja 
yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan pelayanan public, serta rincian 
biaya pelayanan pablik tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu, pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan. 

d. Akurasi produk, pelayanan public diterima dengan benar, tepat dan sah. 
e. Keamanan, proses dan produk pelayanan, rasa aman dengan kepastian 

hukum. 

                                                           
15 Ibid, h.  192 
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f. Tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan public yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan 
penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan public. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, peralatan kerjadan pendukung lainnya 
yang termasuk penyediaan sarana tegnologi  telekomunikasi dan 
informatika. 

h. Kemudahan akses tempat dan lokasi  serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 
tegnologi dan informatika. 

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, tempat atau lokasi serta sarana 
pelayanan disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan 
yang ikhlas. 

j. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 
tunggu yang bersi, rapi , lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 
dengan fasilitas pendukung pelayanan.16 

Dari penjelasan di atas, peneliti cenderung memilih prinsip menurut 

keputusan menteri pemberdayaan aparatur negara. karena prinsip yang digunakan 

walau lebih banyak tetapi mencakup segala aspek pelayanan dan focus pada mutu 

pelayanan yang akan diberikan . prinsip yang digunakan selalu berhubungan 

interaksi langsung kepada mahasiswa. disamping itu prinsip yang digunakan lebih 

menekankan kepada kepuasan mahasiswa dengan memperhatikan pelayanan, 

kepastian waktu dan lain sebagainya. 

Dalam pelayanan bimbingan skripsi juga sangat diperlukan pelayanan 

yang prima, sebagaimana tuntutan pelayanan pada umumnya yang dapat 

memuaskan mahasiswa sehingga memerlukan persyaratan, bahwa setiap pemberi 

pelayanan harus memiliki kualitas kompetensi yang propesional baik sikap, 

perhatian dan tindakan, agar mahasiswa tersebut nyaman dan merasa percaya diri 

ketika berhadapan dengan para pembimbing yang bersangkutan.  

                                                           
16 Heri Susanto, pengaruh palayanan akademik terhadap kepuasan program pasca 

sarjana universitasterbuka, Vol; 15 nomor 2 (September 2014), h. 90  
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Pelayanan prima merupakan istilah excellent service yang secara harfiah 

berarti pelayanan terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku 

yang dimiliki suatu instansi pemberi pelayanan. Pelayanan prima juga penentu 

kualitas layanan bimbingan skripsi yang dapat memberikan kenyamanan yang 

baik. Nurhasyim menyebutkan beberapa perilaku pelayanan diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada penguna jasa 
b. Pelayanan prima memiliki standar pelayanan 
c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar, 

sedangkan yang belum memiliki standar yang terbaik dapat diberikan 
pelayanan yang tmendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan 
pelayanan yang dilakukan secara maksimal. 

d. Pelanggan adalah mahasiswa, apabila dikaitkan dengan layanan bimbingan  
skripsi maka pelayanan prima dapat diartikan sebagai suatu proses 
pelayanan kepada mahasiswa baik berupa barang atau jasa melalui tahapan, 
prosedur, persyaratan-persyaratan, waktu dan pembiayaan yang dilakukan 
secara transparan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dalam 
organisasi.17 
 
Sehingga setiap petugas harus mampu memberikan sikap menghargai, 

tutur kata yang baik dan mudah dimengerti, kesopanan, dan perhatian kepada 

Mahasiswa dengan memberikan kemudahan atas setiap keperluan yang dimaksud. 

Oleh karena itu, pentingnya pelayanan prima pada mahasiswa, pelayanan 

bimbingan skripsi membutuhkan perbaikan yang berkesinambungan dan 

diharapkan mampu dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan tercapainya 

kepuasan pada mahasiswa fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Kendari.  

 

 

 

                                                           
17 www.guruidaman.blogspot.co.id. Diakses tanggal 13 Mei 2017. 
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5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Bimbingan Sripsi 

Untuk meningkatkan mutu layanan bimbingan skripsi dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat kampus khususnya mahasiswa perlu memenuhi beberapa 

faktor diantaranya:  

a. Tangibles (penampilan pisik) 
b. Reliability (kepercayaan dan kehandalan). 
c. Responsiveness (Ketepatan dan bantuan) 
d. Assurance (kompetensi,Kreabilitas, dan keamanan) 
e. Empathy (kemudahan akses, komunikasi dan pemahaman pelanggan).18 
 

Dalam faktor pelayanan diatas untuk memudahkan tahapan-tahapan 

pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan bimbingan skripsi terhadap 

mahasiswa. Untuk menilai layanan bimbingan skripsi yang berkualitas maka 

dapat diuraikan sesuai  faktor-faktor sebagai berikut :  

a. Bukti Fisik (Tangibles),  
 meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi. yakni 
melihat penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik organisasi 
dan keadaaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan 
yang diberikan. ini berarti bahwa mahasiswa menghendaki adanya bukti 
yang dapat ditunjukan oleh pegawai yang mampu memuaskan mahasiswa 
seperti hal yang menyangkut kemudahan, keramahan, dan interaksinya 
dengan mahasiswa.  

b.  Keandalan (Reliability),  
kemampuan memberikan layanan akademik   yang dijanjikan harus tepat 
waktu, akurat dan memuaskan. dalam artian pegawai yang handal dalam 
mengerjakan tugas-tugas yang menjadi hak mahasiswa.  

c. Daya Tanggap (Responsiveness),  
yakni kemampuan membantu mahasiswa dengan menyampaikan informasi 
yang jelas. Membiarkan mahasiswa menunggu tanpa adanya suatu alasan 
yang jelas menyebabkan timbulnya presepsi yang negatif dalam kualitas 
pelayanan. Artinya pegawai harus memiliki daya tanggap terhadap 
keluhan dan kebutuhan mahasiswa. Baik itu yang berkaitan dengan 
admnistrasi maupun hal lain yang menyangkut segala kebutuhannya.  
 
 

                                                           
18 J. Supranto, Pengukuran Tingkat kepuasan mahasiswa, (Jakarta: PT. Rinaka Citra, 

2006), h. 231 
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d. Jaminan (Assurance),  
adanya kemampuan, kesopanan dan pengetahuan dibidangnya. Sehingga 
dapat menimbulkan kepercayaan dan meyakinkan mahasiswa dalam 
memberikan informasi dengan mengunakan kata-kata yang jelas 
(komunikasi). artinya pegawai harus memiliki pengetahuan, kompetensi, 
kesopanan, dan sifat dapat dipercaya, bebas dari bahaya, resiko, atau 
keragu-raguan. Jaminan terhadap hal-hal tersebut akan ditunjukan lewat 
interaksi mahasiswa, dosen  dan karyawan dalam lingkup akademis.  

e. Empati (Empathi),  
memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individu yang diberikan 
kepada para pelanggan atau dengan berupaya memahami keingginan 
konsumen. Artinya memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam 
menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman 
kepada pegawai atas kebutuhan para mahasiswa.19

  
 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat pelayanan bimbingan skripsi, yaitu penampilan Fisik 

pelayanan, kepercayaan atau kehandalan, daya tangkap, jaminan dan kepedulian 

terhadap mahasiswa khususnya dalam proses penyelesaian akademik.  

 

6. Mewujudkan Mutu Pelayanan Bimbingan Skripsi 

Layanan bimbingan skripsi adalah tindakan yang dilakukan oleh para 

pegawai akademik atau jurusan kepada mahasiswa untuk memberikan kemudahan 

pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam hal berkaitan penyelesaian akhir  

mahasiwa. 

Keberhasilan fakultas sebagai unit kerja dalam perguruan tinggi dapat 

ditentukan oleh mutu layanan yang diberikan, dimana pelayanan yang bermutu 

dapat diidentifikasi melalui kepuasan mahasiswa sebagai pengguna jasa dalam 

pendidikan tinggi.  

                                                           
19 Agung W Kurniawan, Mutu Pelayanan Akademik dalam Peningkatan Kepuasan dan 

Motivasi Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (Online)/artikel. Diakses tanggal 27 
april 2017. 
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Citra mutu yang baik bukanlah berdasarkan presepsi penyedia jasa, 

melainkan berdasarkan persepsi mahasiswa. Karena layanan bimbingan skripsi 

merupakan produk utama pendidikan tinggi. Oleh karena itu upaya peningkatan 

pelayanan bimbingan harus sesuai dengan standar kebijakan pelayanan. 

Mutu selalu dikaitkan dengan sejauh mana produk, maupun input suatu 

organisasi memuaskan kebutuhan pelanggannya. Setiap lembaga termasuk 

lembaga pendidikan tidak terlepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan mutu 

pelayanan. Ketidak mampuan suatu organisasi dalam memenuhi harapan 

pelanggan akan berakibat hilangnya kepercayaan dari publik dan pasar pada 

lembaga tersebut. 

Kualitas pelayanan bimbingan skripsi dapat diketahui dengan cara 

membandingkan presepsi para mahasiswa atas layanan yang benar-benar mereka 

terima. Kualitas pelayanan bimbinngan skripsi adalah suatu metode mengukur 

pelayanan mutu, artinya apakah pelayanan yang dilaksanakan oleh sebuah 

organisasi pendidikan memberikan kepuasan kepada mahasiswa. Pelaksanaan 

meningkatkan  pelayanan sangat penting dalam era persaingan pendidikan. 

Sehingga semakin baik mutu pelayanan yang dilaksanakan, maka semakin banyak 

pula mahasiswa terpuaskan. Sehingga kualitas pelayanan merupakan penghubung 

terakhir dalam rantai aktivitas bagi sistem kualitas management.  

Philip Kotler terdapat lima determinan kualitas pelayanan yang dapat 

dirincikan sebagai brikut: 
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a. Tangibles (Bukti Fisik), yakni penampilan fasilitas fisik, peralatan, 
personil, dan media komunikasi. 

b.  Reliability (Keandalan), kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang 
dijanjikan dengan tepat dan terpecaya.  

c. Responsiveness (Daya Tanggap), yakni kemampuan untuk membantu 
mahasiswa (pelanggan) dan memberikan jasa dengan cepat atau 
ketanggapan.  

d. Assurance (Jaminan), pengetahuan dan kesopanan petugas serta 
kemampuan untuk menimbul kepercayaan dan keyakinan. 

e. Empathi (Empati), peduli dan memperhatikan pribadi mahasiswa 
(pelanggan).20

 
 

Oleh karena itu, keluhan mahasiswa merupakan  hasil dari presepsi 

pelayanan kepada mahasiswa yang diberikan kurang mempengaruhi kebutuhan 

yang mereka harapkan. Meskipun demikian memuaskan mahasiswa merupakan 

perihal yang menyulitkan akan tetapi setiap lembaga pendidikan paling tidak 

memiliki acuan standar tindakan untuk berusaha memperbaiki secara 

berkesinambunga dan melengkapi kekurangan-kekurangan kebutuhan yang 

terpenting bagi mahasiswa. 

Untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang baik bagi perguruan tinggi. 

khususnya mahasiswa yang menghadapi proses penyelesaian akhir, di bagian 

pelayanan bimbingan harus memperhatikan semua hal-hal yang penting dalam 

penerapan proses pelayanan ketika berhadapan kepada para mahasiswa. Untuk 

pencapaian kualitas pelayanan memerlukan sebagai berikut: 

a. Focus pada pelanggan yaitu dengan memberikan kepuasan kepada 
mahasiswa sesuai dengan harapan  

b. Komitmen jangka panjang, agar seluruh kariyawan juga mau 
melaksanakan hal yang sama dengan terlibat secarah penuh  

c. Kepemimpinan dan dukungan manajemen puncak, serta memberikan 
dukungan tenaga pikiran, perencanaan strategi, gaya serta perbaikan secara 
berkesinambungan 

                                                           
20 J. Supranto, op.cit. h. 231 
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d. Pemberdayaan seluruh personil dan kerja tim, yaitu dengan mendorong 
parsipasi seluruh karyawan untuk mencapai sasaran kualitas, termasuk 
perbaikan pelayanan dan penyelesaian masalah. 

e. Komunikasi efektif, yaitu dengan mengadakan hubungan komunikasi baik 
secara formal maupun informal dan komunikasi vertikal maupun 
horizontal. 

f. Kepercayaan dan analisis proses secara stasistik, yang memungkinkan 
organisasi melakukan tindakan perbaikan, menetapkan prioritas dang 
mengevaluasi kemajuan yang dicapai 

g. Komitmen terhadap perbaikan, yaitu dengan membangun kesadarang 
untuk mengadakan perbaikan melalui pendidikan dan pelatihan karyawan, 

h. Mendukung pemberian penghargaan, yaitu penghargaan yang bukan saja 
berupah upah atau gaji, melainkan penghargaan yang berupa pujian, 
dukungan saran, maupun kritik pengembangan.21 

 
Terealisasinya kualitas pelayanan bimbingan skripsi akan dapat 

membawa dampak yang positif bagi mahasiswa, sehingga presepsi  mahasiswa 

menjadi baik. Disamping itu, seluruh dosen pembimbing dapat bekerja dengan 

maksimal sesuai dengan tugas dan kewajibannya dengan baik.  

B. Kepuasan Mahasiswa. 

1. Pengertian kepuasan Mahasiswa  

Kata kepuasan berasal dari bahasa latin “satis” (artinya cukup baik, 

memadai) dan “fasio” (artinya melakukan atau membuat). Kepuasan bisa 

diartikan sebagai uapaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai.22 

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan pelanggan. Dalam 

hal ini, yang dimaksud pelanggan adalah mahasiswa sebagai pengguna jasa dalam 

sebuah lembaga pendidikan. 

                                                           
21 Renata Ariawati, op.cit 
22 Arifa Alfiani, Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi Akademik di 

Subag Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (Skripsi:UI Yogyakarta, 2016), 
 h. 30 
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Beberapa definisi mengenai kepuasan yang dipaparkan oleh beberapah 

ahli, Yaitu: 

1. Tjiptono dan Chandra  mendefinisikan kepuasan sebagai upaya 
pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai 

2. Kotler mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecawa 
seseorang yang dialami setelah membandingkan antara presepsi kinerja 
atau hasil suatu produk dengan harapan-harapanya. 

3. Muhmin mendefinisikan kepuasan sebagai sebuah keadaan kasih sayang 
yang positif dari penilaian perusahaan terhadap seluruh aspek dari 
hubungan pekerjaannya dengan perusahaan lain.23 

 

Pada dasarnya kepuasan pelanggan dapat didefinisikan secara sederhana 

sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat 

terpenuhi. Kepuasan memiliki makna yang beragam. Kepusan tidak selamanya 

diukur dengan materi, tetapi lebih didasarkan pada pemenuhan perasaan tentang 

apa yang dibutuhkan seseorang. Kartono menyatakan bahwa materi tidak 

selamanya merupakan motif primer bagi seseorang, tetapi kebanggaan dan minat 

yang besar terhadap sesuatu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada 

mahasiswa. Kepuasan juga dapat dipandang sebagai suatu perbandingan apa yang 

dibutuhkan dengan apa yang diperoleh. Sesorang akan terpenuhi kepuasannya jika 

perbandingan tersebut cukup adil.24 

Bila pelayanan bimbingan skripsi dapat memenuhi keinginan, harapan, 

dan kebutuhan mahasiswa maka dinilai pelayanan itu memuaskan. Berdasarkan 

uraian  di atas maka kepuasan dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan dan 

persepsi seseorang setelah dilakukan suatu tindakan kepadanya. Kepuasan 

                                                           
23 Zulham Yamit,  Manajemen Kualitas Produk dan Jasa,(Yogyakarta: Ekonisa, 2001), 

 h. 55  
24 Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan :Apakah Kepemimpinan itu Abnormal (Jakarta: 

Rajawali, 1987), h. 219. 
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tersebut dan ketidak puasan tersebut dapat diukur dari kesenjangan antara harapan 

dan persepsi mahasiswa terhadap pelayanan yang diterima. Pendapat lain 

diberikan oleh Saud Hasan yang menyatakan secara berbeda dengan pendapat 

sebelumnya bahwa : 

Kepuasan itu terjadi apabila kebutuhan-kebutuhan individu sudah terpenuhi 
dan terkait dengan derajat kesukaan dan ketidak sukaan dikaitkan dengan 
pegawai yang erat kaitanya dengan imbalan-ilmbalan yang mereka yakini 
akan mereka terima setelah melakukan sebuah pengorbanan.25  

 
 Pendapat ini tentu berbeda dengan pendapat sebelumnya, Saud Hasan lebih 

Menintik  Beratkan Pemenuhan Rasa suka, dan  sebagai Penopang Kepuasan 

kerjanya. Secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa seseorang  dapat merasa puas  

ketika derajat kesukaannya dapat terpenuhi dan segala hal yang dia tidak suka 

dapat terhindarkan. Apabila dilihat dari pendapat tersebut terkandung dua 

dimensi, pertama, kepuasan yang dirasakan individu yang menitik beratnya 

individu, anggota masyarakat, yang secara umum tentu memiliki kesukaan dan 

ketidak sukaan secara beragam dan berbeda. Dimensi lain adalah kepuasan yang 

merupakan sikap umum yang dimiliki oleh seseorang  yang memiliki pola pikir 

bahwa ia ingin selalu mengerjakan  tugas yang telah di amananahkan dengan baik 

dan maksimal. Nanang Fatah menjelaskan bahwa kepuasan adalah sikap 

seseorang terhadap pekerjaannya, sikap itu berasal dari persepsi mereka tentang 

pekerjaannya.26  Hasil kepuasan pelangan dapat disebut juga sebagai mutu, karena 

mutu dapat diartikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan 

                                                           
25 Saud Husan, Manajemen Personalia, (Yogyakarta:BPFE, 1993), h. 32 
26 Nanang Fatha, Manajemen Personal, (Bandung: Rineka Cipta. 1996), h. 15 
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dan kebutuhan pelangan. Dan fakta yang berbicara bahwa pelanggan adalah pihak 

yang menilai dan  membuat keputusan terhadap mutu. 

  Dari berbagai definisi mengenai kepuasan  di atas dapat disimpulkan, 

bahwa kepuasan adalah suatu perasaan yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan yang dirasakan oleh mahasiswa atau pelanggan akibat adanya 

selisih antara apa yang diharapkan dengan apa yang dirasakan.  

2. Kepuasan Pelayanan Bimbingan Skripsi 

Kata kepuasan pelayanan mahasiswa sering terdengar diberbagai 

kesempatan yang berhubungan dengan layanan bimbingan skripsi, apa lagi bagi 

mahasiswa yang akan menghadapi ujian di detik-detik terakhir pada pendidikan 

perguruan tinggi. Sehingga kepuasan mahasiswa tergantung pada kinerja para 

pegawai akademik sebab jika kepuasan mahasiswa dari segi pelayanan tidak 

tercapai maka itu akan menyebabkan kurangnya keparcayaan, harapan kepada 

para pegawai bagian pelayanan khususnya difakultas tarbiyah dan ilmu keguruan. 

Dilembaga perguruan tinggi pemantauan dan pengukuran terhadap 

kepuasan mahasiswa merupakan hal yang sangat esensial, karena langkah tersebut 

dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan dan 

penerapan strategi peningkatan pelayanan pelayanan mahasiswa.  

Sehingga pada prinsip kepuasan palayanan mahasiswa dapat diukur 

dengan berbagai macam metode dan tehnik. Menurut kotler ada empat metode 

yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna (mahasiswaa), yaitu: 

a. Sistem keluhan dan saran  
b. Survei kepuasan pelanggan 
c. Ghost shopping (memperkerjakan beberapa orang diorganisasi untuk 

mengoreksi tahapan pelayanan organisasi itu sendiri) 
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d. Analisis pelanggan yang hilang (menghubungi kembali pelanggan yang 
telah lama tidak berkunjung).27 

 
Pelayanan yang baik adalah yang dapat memberikan kepuasan yang 

optimal dan terus-menerus bagi mahasiswa yang mencakup seluruh aspek yang 

berkaitan dengan pelayanan. Sebagai respon atas pelayanan mahsiswa antara 

kesesuaian dengan tingat kepentingan sebelumnya terhadap kinerja yang aktual 

yang dirasakan setelah pemakaian. 

Oleh karena itu, agar pelayanan dapat memuaskan mahasiswa maka 

pegawai yang bertugas melayani harus memenuhi empat kriteria pokok, yaitu: 

a. Tingkah laku yang sopan, 
b. Cara penyampaian sesuai dengan apa yang seharusnya diterimah oleh 

orang yang bersangkutan. 
c. Waktu penyampaian yang tepat 
d. Keramahan.28 
 

Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi, 

pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh mahasiswa 

mengenai kepuasan yang dirasakan. 

3. Faktor-Faktor Menentukan Tingkat Kepuasan Mahasiswa  

Menurut lopiyoad, terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan 

dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan yaitu: 

1. Kualitas produk  
Pengguna akan merasa puas bila hasil evaluasi, mereka menunjukan 
bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas pelayan  
Pengguna akan merasa puas bila mereka mendapatkan layanan yang baik 
atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Emosional. 
Pengguna akan merasa bangga mendapatkan dan mendapatkan keyakinan 
bahwa orang lain akan kagum terhadapnya jika mengunakan jasa tertentu.  

                                                           
27 Renata Ariawati, op.cit., h. 36 
28 ibid,  h.36 
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Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk atau jasa, 
akan tetapi dari nilai social yang didapat.29 

 
Dalam buku karangan Patricia Patton yang berjudul EQ Pelayanan 

sepenuh hati, faktor kepuasan faktor pelanggan dapat dilihat dari terpenuhinya 

lima komponen layanan sepenuh hati yaitu: 

a. Memehami emosi-emosi kita  
b. Kompetensi  
c. Mengola emosi-emosi kita  
d. Bersikap kreatif dan memotivasi diri sendiri 
e. Menyelaraskan emosi-emosi orang lain.30 

 
Dari kelima komponen layanan sepenuh hati itu yang terpenting dalam 

faktor-faktor mencapai kepuasan mahasiswa adalah menyelaraskan yaitu 

membangun jembatan-jembatan emosi kita, emosi-emosi klien, dan layanan yang 

diberikan. Upaya mewujudkan kepuasan mahasiswa secara total bukanlah hal 

yang mudah.  

Kepuasaan pelanggan secara total tidak mungkin tercapai sekalipun hanya 
untuk sementara waktu. Namun upaya perbaikan atau penyempurnaan 
kepuasan dapat dilakukan dengan berbagai strategi. pada prinsipnya strategi 
kepuasan pelanggan akan menyebabkan para pesaing harus bekerja keras 
dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan sebuah 
lembaga.31  

 Oleh karena itu,  kepuasan merupakan strategi yang bersifat jangka 

panjang yang membutuhkan komitmen, baik yang menyangkut dana maupun 

sumber daya manusia. Sehingga dibutuhkan kualitas layanan yang prima untuk 

meminimalisir rasa kecewa para pelanggan atas segala sesuatu yang diberikan 

                                                           
29Lupiyoadi & Rambat, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek, Edisi Pertama, 

(Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001), h. 57 
30Patricia Patton, EQ Pelayanan Sepenuh Hati, Meraih EQ Untuk Pelayanan yang 

Memuaskan Pelanggan, (Jakarta: Pustaka Delapratasa, 2000),  h. 12 
31Fandi Tjiptono, Prinsip- Prinsip Total Quality Service, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 

2005),  h. 134 
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oleh lembaga yang bersangkutan. Olehnya itu, dalam pelayana akademik perlu 

dirancang dengan tujuan untuk meringankan pelanggan. 

4. Strategi Mewujudkan Kepuasan Mahasiswa 

 Upaya mewujudkan kepuasan  pelanggan, bukanlah hal yang mudah. 

Bahkan Muide dan Cottan manyatakan bahwa kepuasan pelanggan total tidak 

mungkin tercapai sekalipun untuk sementara waktu. Namun, upaya perbaikan atau 

penyempurnaan kepuasan dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Pada 

prinsipnya, strategi kepuasan pelanggan akan menyebabkan para pesaing harus 

bekerja keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan 

sebuah lembaga. 

Keepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang 

membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia. 

Ada beberapa strategi yang dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan, antara lain : 

1. Strategi superior customer service 

2. Strategi unconditional service guarantees atau extraordinary 

guarantees.32 

Strategi superior customer service adalah strategi pemasaran dengan cara 

menawarkan pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing. Sedangkan, strategi 

Strategi unconditional service guarantees atau extraordinary guarantees adalah 

strategi yang berintikan komitmen perusahaan untuk memberikan kepuasan 

                                                           
32 Fandi Tjiptono, Op. cit., h. 134 
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kepada pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutuh produk atau jasa dan kinerja lembaga. Selain itu, juga akan 

meningkatkan motivasi para karnyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang 

lebih baik dari pada sebelumnya. 

Dalam sebuah lembaga penyedia barang atau jasa , pasti terdapat keluhan-

keluhan tertentu yang dirasakan oleh pelanggan. Apabila hal itu terjadi, maka 

penyedia jasa harus menanggani keluhan tersebut.  Proses penangganan keluhan 

yang efektif dimulai dari identifikasi dan penentuan sumber masalah yang 

menyebabkan pelanggan tidak puas dan mengeluh. Langkah ini merupakan 

langkah yang sangat penting, karena menentukan efektivitas langkah-langkah 

selanjutnya. Sumber masalah ini perlu diatasi dan ditindak lanjuti  agar dimasa 

mendatang tidak timbul masalah yang sama. 

Ketidak puasan bisa semakin besar apabila pelanggan yang mengeluh 

merasa keluhannya tidak diselesaikan dengan baik. Yang penting bagi pelanggan 

adalah bahwa pihak lembaga harus menunjukan rasa prihatin, dan penyesalan 

terhadap kekecewaan pelanggan dan berusaha memperbaiki situasi. Oleh karena 

itu, para karyawan  perlu dilatih dan diberdayakan untuk mengambil keputusan 

dalam rangka menangani situasi-situasi seperti itu. 

Ada tiga aspek penting dalam penangganan keluhan, yaitu sebagai berikut: 

a. Empati pada pelanggan yang marah 
b. Kecepatan dalam penangganan keluhan 
c. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau 

keluhan.33 

                                                           
33  M. Nur Nasution, Manajemen Jasa terpadu: Total service Management, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010), h. 132 
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Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa aspek penting 

dalam menanggani keluhan pelanggan yaitu sikap empati, kecepatan dalam 

penangganan keluhan serta kewajaran dalam memecahkan permassalahan. 

Menurut Irawan, kepuasan pelanggan (mahasiswa) adalah hasil akumulasi 

dari konsumen atau pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa. Pelanggan 

puas kalau setelah membeli produk dan mengunakan produk tersebut, ternyata 

kualitas produknya baik. Oleh karena itu, setiap transaksi atau pengalaman baru, 

akan memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas 

adalah yang berbagi kepuasan pada produsen atau penyedia jasa. Bahkan. 

Pelanggan yang puas akan berbagi rasa dan pelanggan dengan pelanggan lain. Ini 

akan menjadi referensi bagi perusahaan yang bersangkutan.aleh karena itu, baik 

pelanggan maupun produsen akan sama-sama diuntungkan apabila kepuasan 

terjadi. Kepuasan akan terjadi apabila perusahaan mempersiapkan produk, 

pelayanan, harga dan aspek lain sesuai dengan harapan atau melebihi harapan 

pelanggan.  Kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai respon terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja actual yang 

dirasakannya setelah pemakaian.34 

Berdasarkan penjelasan diatas, jelaslah bahwa kepuasan dapat terjadi 

apabila layanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, atau dengan kata 

lain, mahasiswa merasa puas jika harapan-haeapannya terpenuhi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa apabila layanan akademik pada sebuah perguruan tinggi dapat 

memuaskan, maka mahasiswa akan selalu merasa senang mengujungi tempat 

                                                           
34 Puput Lutfiatul Hasanah, Studi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Mutu Layanan 

Administrasi Akademik Pada Fakultas Tarbiyah IAIN  Kendari (Skripsi: IAIN Kendari 2015) 
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layanan yang bersangkutan, serta mengatakan hal-hal yang baik kepada orang lain 

dan dapat mempengaruhi calon mahasiswa yang akan menghadapi penyelesaian 

studi . 

C. Kajian yang Relevan 

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis terkait dengan penelitian 

ini, beberapa diantaranaya : 

1. Muhammad Djoko Triono, Mahasiwa IAIN Walisonggo, Jurusan 

Kependidikan Islam pada tahun 2012 yang berjudul ”Kepuasan mahasiswa 

Terhadap Layanan Administrasi Akademik Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo Semarang”, yang fokus penelitiannya lebih ditekankan pada sub 

bagian (subag) akademik dan kemahasiswaan dalam bidang kegiatan 

perkuliahan seperti jadwal perkuliahan, Nilai dan kegiatan-kegiatan  

kemahasiswaan  yang berkaitan dengan akademik35. 

2. Penelitian Triyono Agustomo tahun 2011 yang berjudul “Pengaruh Layanan 

Perpustakaan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Smp Islam Hidayatullah 

Banyuwanik “ penelitian ini mengungkapkan bahwa perpustakaan merupakan 

sarana yang vital dalam proses pembelajaran, oleh karena itu perpustakaan 

dipandang sebagai jantung pendidikan. Kegiatan proses pembelajaran tidak 

lagi dipandang sebagai objek belajar tetapi siswa dipandang sebagai sumber 

belajar. Perpustakaan sekolah sebagai sarana pendidikan yang amat penting 

harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Sedemikian pentingnya 

                                                           
35 Djoko Triono, Kepuasan mahasiswa Terhadap Layanan Administrasi Akademik 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (Skripsi: IAIN Walisonggo Semarang, 2012).  
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perpustakaan sehingga di ibaratkan jantung pendidikan yang memiliki 

kemampuan dan kekuatan yang langsung mempengaruhi hasil pendidikan.36 

Berdasarkan kajian relevan diatas penulis menyimpulakan bahwa 

penelitian tersebut dapat dibuktikan kualitas pelayanan dapat mempengaruhi 

kepuasan mahasiswa sehingga setiap layanan bimbingan skripsi harus 

mengutamakan hal demikian.  

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
36 Triyono Agustomo, Pengaruh Layanan Perpustakaan Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Di Smp Islam Hidayatullah Banyuwanik Semarang (Skripsi: IAIN Walisonggo Semarang, 2011). 


