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Abstract : This study aims to describe (1) the effect of service quality on the satisfaction of IKIP 

PGRI Bojonegoro economic students (2) the effect of lecturer competence on IKIP PGRI 

Bojonegoro economic student satisfaction (3) the influence of service quality and lecturer 

competence on IKIP PgRI Bojonegoro economic student satisfaction. 

The population in this study were IKIP PGRI Bojonegoro economics students from level 1 to 4, 

and the sample used was 114 students. Test the validity of the instrument using Content 

Vaccosity, and reliability testing using the Cronbach’s Alpha formula. The analysis prerequisite 

test consists of multicollinearity test, autokoleration test, heterokedastity test, and normality 

test. After the prerequisite test, then the hypothesis test is carried out using the multiple 

regression analysis test, simultaneous test (f), and partial test (t). 

The results showed (1) there was an influence of service quality on student satisfaction in 

economics, with tcount = 35.423> ttable = 1.98. (2) there is no influence of lecturer 

competence on student satisfaction in economics, with t = -1,760 <ttable = 1.98. (3) there is an 

influence of the service quality and competence of lecturers together on the satisfaction of 

economic students, Fcount = 887,465> Ftable = 3.21, and R square of 94.1%. 

 

Keywords: Service quality, Lecturer Competence, Student Satisfaction. 

 

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasaan mahasiswa ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro (2) pengaruh kompetensi 

dosen terhadap kepuasan mahasiswa ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro (3) pengaruh kualitas 

pelayanan dan kompetensi dosen terhadap kpeuasan mahasiswa ekonomi IKIP PGRI 

Bojonegoro.  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa  ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro dari tingkat 1 

sampai 4, dan sampel yang digunakan sebanyak 114 mahasiswa. Uji validitas instrumen 

menggunakan Vakiditas Isi, dan uji reliabilitas mengunakan rumus Alpha Cronbach’s. Uji 

prasyarat analisis terdiri dari uji multikolenieritas, uji autokolerasi, uji heterokedastositas, dan 

uji normalitas. Setelah uji prasyarat kemudian dilakukan uji hipotesis yaitu menggunakan uji 

analisis regresi berganda, uji simultan (f), dan uji parsial (t). 

Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

mahasiswa ekonomi, dengan thitung = 35,423 > ttabel = 1,98. (2) tidak terdapat pengaruh 

kompetensi dosen terhadap kepuasan mahasiswa ekonomi, dengan thitung = -1,760 < ttabel = 1,98. 

(3) terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan kompetensi dosen secara bersama-sama terhadap 

kepuasan mahasiswa ekonomi, Fhitung = 887,465 > Ftabel = 3,21, dan R square  sebesar 94,1%. 

 

Kata Kunci: Kualitas pelayanan, Kompetensi Dosen, Kepuasan Mahasiswa. 
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PENDAHULUAN  

Pendidikan pada dasarnya merupakan 

bagian penting dari proses pembangunan 

nasional yang ikut menentukan 

pertumbuhan ekonomi dan berinvestasi 

dalam pengembangan sumber daya 

manusia. Melalui pendidikan, manusia 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan, 

nila-inilai, dan sikap sehingga memiliki 

pola pikir yang sistematis, rasional, dan 

bersikap kritis terhadap masalah yang 

dihadapi dan mampu bersaing di era 

globalisasi.  

Salah satu pendidikan formal 

adalah perguruan tinggi swasta, Perguruan 

tinggi swasta merupakan salah satu 

perguruan tinggi alternatif bagi masyarakat 

untuk menghadapi meningkaktan 

permintaan masyarakat terhadap kebutuhan 

pendidikan. Semakin bertambahnya 

universitas-universitas baik negeri ataupun 

swasta di Indonesia, menyebabkan 

persaingan mereka semakin ketat terutama 

dalam memberikan kepuasan  kepada 

mahasiswa. Menurut Zeithaml (1993) 

dalam Sahyar (2009) “keberhasilan 

perguruan tinggi meningkatkan kepuasan 

mahasiswa akan dapat mempertahankan 

jumlah peminat calon mahasiswa baru 

sehingga perguruan tinggi akan tetap 

tumbuh dan berkembang”. Menurut Kotler 

dan Susanto (2000) dalam Ali Mujahidin 

et,al, (2018) “Kepuasan  adalah tingkat 

perasaan seseorang dalam membandingkan 

hasil yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapan yang diinginkan.” 

Kunci mencapai tujuan perusahaan 

adalah dengan memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Kualitas pelayanan memiliki hubungan 

yang erat dengan kepuasan mahasiswa 

Kepuasaan Mahasiswa merupakan konsep 

yang penting dalam konsep pemasaran dan 

penelitian pelanggan. Seperti halnya ketika 

pelanggan mendapatkan rasa puas terhadap 

produk atau jasa, maka pelanggan 

cenderung akan terus membeli produk atau 

jasa tersebut dan memberitahu kepada 

orang lain akan pengalaman dan 

kehandalan produk atau jasa tersebut. 

Begitu juga sebaliknya, jika pelanggan 

merasa tidak puas, maka pelanggan akan 

beralih serta memberikan kepada produsen 

dan memberitahukan hal yang negatif 

kepada orang lain. Karena kampus adalah 

instansi yang menjual produknya berupa 

pelayanan, maka dari itu dimensi kualitas 

pelayanan  sangat diutamakan. Kualitas 

pelayanan adalah hasil persepsi yang 

ditimbulkan setelah menerima pelayanan. 

Persepsi kualitas pelayanan terbentuk 

setelah pelanggan membandingkan antara 

kualitas yang mereka terima dan yang 

mereka harapkan. Menurut Ardianto et.al 

(2000) dalam Kiasyah (2018) “Perusahaan 

harus bisa memberikan nilai tersendiri bagi 

konsumen melalui kualitas pelayanan”. 

  Menurut  Nilakusmawati (2008) 

dalam Yoga dan Eva (2017), mahasiswa 

dapat mengalami salah satu dari tingkat 

kepuasan yang umum yaitu a.Kinerja di 

bawah harapan, mahasiswa akan tidak puas. 

b.Kinerja sesuai dengan harapan, 

mahasiswa akan puas. 

c.Kinerja melampaui harapan, mahasiswa 

akan merasa sangat puas.  

Perasaan tidak puas, puas atau 

sangat puas akan mempengaruhi tindakan 

selanjutnya. Mahasiswa yang merasa puas 

akan menyampaikan secara positif  tentang 

jasa yang ia gunakan/konsumsi. Mahasiswa 

yang tidak puas akan bereaksi secara 

berlainan. Mahasiswa yang tidak puas 

mungkin berusaha mengurangi 

ketidakpuasan tersebut dengan 

meninggalkan atau pindah ke perguruan 

tinggi lain atau  berusaha mengurangi 

ketidakpuasan dengan mencari informasi 

yang dapat memperkuat nilai tinggi jasa 

tersebut (menghindari informasi yang 

mungkin memperkuat nilai rendahnya). 
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Apabila lembaga menaikkan harapan 

mahasiswa terlalu tinggi,  mahasiswa  

mungkin akan kecewa jika lembaga gagal 

dalam memenuhinya. Lembaga menetapkan 

harapan mahasiswa  terlalu rendah, maka 

lembaga tidak dapat menarik cukup banyak 

calon mahasiswa meskipun mahasiswa 

akan puas.  Pengukuran kepuasan 

pelanggan menurut Kotler & Keller dalam 

Fandy Tjiptono (2014) ada empat metode, 

antara lain:  

1.Sistem Keluhan dan Saran  

Setiap organisasi jasa yang 

berorientasi pada pelanggan wajib akan 

memberikan kesempatan seluas-luasnya 

bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, kritik, pendapat dan 

keluhan. Media yang digunakan misalnya 

dengan menyediakan kotak saran, kartu 

komentar, telepon bebas pulsa, website, 

facebook, twitter dan lainnya. Informasi 

dari para pelanggan ini akan memberikan 

masukan dan ide-ide bagi perusahaan 

sehingga akan bereaksi dengan tanggap dan 

cepat dalam menghadapi masalah-masalah 

yang timbul. Metode ini sayangnya terlalu 

berfokus pada identifikasi masalah dan juga 

pengumpulan saran-saran dari 

pelanggannya langsung. Saran dan ide para 

pelanggan tersebut jika tidak segera 

ditanggapi oleh perusahaan maka mungkin 

saja berakibat pada hilangnya pelanggan. 

Hal ini dikarenakan usaha pelanggan untuk 

memberikan saran tidak mendapatkan 

apresiasi dari perusahaan. 

2.Ghost / Mystery Shopping  

Salah satu cara memperoleh 

gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan mempekerjakan beberapa 

orang ghost shopers untuk berperan sebagai 

pelanggan potensial jasa perusahaan dan 

pesaing. Mereka diminta melaporkan 

temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan dari produk perusahaan dan 

pesaing berdasarkan pengalaman mereka 

dalam mengobservasi perusahaan dan 

pesaing dalam memberikan layanan dan 

menangani keluhan pelanggan.   

3.Lost Customer Analysis  

Perusahaan akan menghubungi para 

pelanggannya atau setidaknya mencari tahu 

pelanggannya yang telah berhenti membeli 

produk atau yang telah pindah pemasok, 

agar dapat memahami penyebab mengapa 

pelanggan tersebut berpindah ke tempat 

lain. Dengan adanya peningkatan customer 

lost rate, di mana peningkatan customer lost 

rate menunjukkan kegagalan perusahaan 

dalam memuskan pelanggannya.  

4.Survei Kepuasan Pelanggan  

Sebagian besar riset kepuasan pelanggan 

dilakukan dengan menggunakan metode 

survei, baik survei melalui pos, telepon, e-

mail, website, maupun wawancara 

langsung. Melalui survei perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik 

langsung (feedback) dari pelanggan dan 

juga akan memberikan kesan positif 

terhadap para pelanggannya.  

Kualitas pelayanan adalah suatu 

strategi dasar bisnis atau spesifikasi yang 

menghasilkan barang dan jasa yang 

membuat pelanggan secara mudah 

terpenuhi kebutuhan dan kepentingannya. 

Tujuan utama pelayanan kampus adalah 

tercapainya kepuasan mahasiswa yang 

ditandai pemberian apresiasi baik dari para 

mahasiswa. Menurut Tjiptono (2007) dalam 

Shandy Wijoyo et.al (2017) “kualitas 

layanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

dalam mengimbangi harapan konsumen”. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2018) 

dalam Valdo & Silvya (2014)  “kualitas 

pelayanan merupakan totalitas bentuk dari 

karakteristik barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan baik 
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yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud”. 

  

 Menurut zeithaml (2009), faktor- 

faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan atau yang disebut dengan metode 

SERQUAL adalah reliability (keandalan / 

dapat dipercaya), responsiveness 

(ketanggapan), assurance (jaminan / 

kenyamanan), empathy (empati / perhatian 

khusus), dan tangibles (nyata / berwujud). 

Menurut Zeithaml dan Bitner (2002) 

kualitas pelayanan/jasa, adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan ada 2 faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan/jasa 

yaitu: expected  service dan perceived 

service. Apabila pelayanan atau jasa yang 

diterima  (perceived service) sesuai dengan 

yang diharapkan (expected service), maka 

kualitas pelayanan  dianggap baik dan 

memuaskan, dan jika jasa yang diterima 

melampaui harapan konsumen, maka 

kualitas pelayanan dianggap baik dan 

berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah dari yang diharapkan, 

maka kualitas pelayanan dianggap buruk. 

Kompetensi adalah kemampuan 

individu untuk melaksanakan tugas-

tugasnya berupa perpaduan 

pengetahuan,ketrampilan dan sikap. 

Menurut Spencer and Spencer (1993) 

kompetensi merupakan kapasitas dari 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang 

dimilik seorang karyawan sehingga mampu 

melaksanakan pekerjaan yang telah 

dirancang baik untuk saat ini maupun untuk 

masa mendatang.sehingga kompetensi 

dosen dalam bekerja sangat menentukan 

kualitas produk jasa yang dihasilkan. 

Menurut Hubert K. Rampersad (2006) 

dalam Abdul Kholik (2016) kompetensi 

berorientasi pekerjaan adalah kemampuan, 

perilaku atau keterampilan yang telah 

diperlihatkan untuk menimbulkan atau 

memprediksi kinerja unggul dalam 

pekerjaan tertentu. Dari berbagai definisi di 

atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

adalah suatu kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh 

keterampilan dan pengetahuan. 

 Ahmad S Ruky (2006) dalam Emi 

Lilawati & Fauziah Mashari (2017) 

mengungkapkan bahwa komponen  atau   

elemen   yang   membentuk   sebuah   

kompetensi diantaranya adalah:   

1) Karakter pribadi (traits). Karakter 

pribadi adalah karakteristik fisik dan 

reaksi atau respon yang dilakukan 

secara konsisten terhadap suatu situasi 

atau informasi. 

2) Konsep diri (selfconcept). Konsep diri 

adalah perangkat sikap, sistem nilai 

atau citra diri yang dimiliki seseorang. 

3) Pengetahuan (knowledge). 

Pengetahuan adalah informasi yang   

dimiliki seseorang terhadap suatu area 

spesifik tertentu. 

4) Keterampilan (skill). Keterampilan 

adalah kemampuan untuk mengerjakan 

serangkaian tugas fisik atau mental 

tertentu  

Kualitas lembaga pendikan dikatakan 

baik apabila mampu meberikan kepuasan 

bagi pelanggan dengan adanya kinerja 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana 

prasarana yang baik. Apabila dosen 

memiliki kompetensi-kompetensi yang 

telah ditetapkan dalam UU Nomor 14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang 

meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi sosial, kompetensi 

professional, dan kompetensi kepribadian 

maka kinerja yang ada di perguruan tinggi 

akan berjalan dengan baik.  

Perubahan paradigma perguruan 

tinggi di Indonesia yang lebih terfokus pada 
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pelayanan mahasiswa menjadi dasar yang 

penting untuk melakukan pengukuran 

kepuasaan mahasiswa. Institus Keguruan 

Ilmu Keguruan PGRI Bojonegoro (IKIP 

PGRI Bojonegoro) merupakan perguruan 

tinggi swasta yang juga menghadapi 

tantangan yang sama. Dimana tingkat 

kepuasaan mahasiswa dalam menempuh 

pendidikan di IKIP PGRI Bojonegoro 

menjadi hal yang penting dalam membuat 

kebijakan dan strategi yang akan dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti 

bermaksud melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Kompetensi Dosen terhadap Kepuasan 

Mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro” 

penelitian dibatasi pada Mahasiswa 

Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro. 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan kuantitatif yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan dan komptensi dosen 

terhadap kepuasan mahasiswa ekonomi 

IKIP PGRI Bojonegoro baik secara parsial  

maupun secara simultan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa pendidkan 

ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro dari 

semester 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan sampel 

yang diambil sebanyak 114 mahasiswa. 

Penarikan sampling menggunakan Teknik 

sampling dalam penelitan ini adalah 

proportionate stratified, penentuan besarnya 

sampel dalam penelitian ini menggunakan 

monogram Harry King dengan taraf 

kesalahan 5% atau tingkat kepercayaan 

95% (Sugiyono, 2015). Data yang 

digunakan data kuantitatif menggunakan 

angket/keusioner. Sedangkan teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan regresi linear berganda. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Berganda Pengaruh Kualitas Pelayanan  

dan Kompetensi Dosen terhadap Kepuasan Mahasiswa Ekonomi  

IKIP PGRI Bojonegoro 

 

Coefficientsa 

 

Untuk melihat seberapa besar 

pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat akan terlihat pada 

analisis regresi. Adapun penjelasannya 

berdasarkan tabel 1. Berdasrkan tabel 

coefficients dapat diketahui bentuk 

persamaan regresi : 

Y =  -2,210 + 0,534 X1 – 0,033 X2.         

Dari persamaan regeresi tersebut dapat 

dinyatakan bahwa,Nilai konstanta sebesar -

2,210 mrnunjukkan bahwa jika tidak 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.210 .822  -2.689 .008 

kualitas .534 .015 .998 35.423 .000 

kompetensi -.033 .019 -.050 -1.760 .081 

a. Dependent Variable: kepuasan    
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dipengaruhi oleh variabel kualitas 

pelayanan dan kompetensi dosen maka 

kepuasan mahasiswa sebesar -2,210. Nilai 

koefisien varuabel X1 (kualitas pelayanan) 

sebesar 0,534, menyatakan bahwa jika 

kualitas pelayanan bertambah satu satuan 

maka kepuasan mahasiswa akan naik 

sebesar 0,534. Nilai koefisien variabel X2 

(kompetensi dosen) sebesar -0,033, 

menyatakan bahwa jika kompetensi dosen 

berkurang sebesar satu satuan, maka 

kepuasan mahasiswa akan turun  sebesar 

0,033. 

Hasil perhitungan dengan IBM SPSS 

16, berdasarkan perhitungan secara parsial : 

a. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Mahasiswa 

Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro 

Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh thitung kualitas pelayan (x1) = 

35,423 dan ttabel =1,98 Sehingga thitung > 

ttabel atau nilai signifikasi t sebesar 

0.000 < 0,05, artinya variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh  terhadap 

kepuasan mahasiswa ekonomi IKIP 

PGRI Bojonegoro 

b. Pengaruh Kompetensi Dosen 

Terhadap Kepuasan Mahasiswa 

Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro 

Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh thitung kompetemsi dosen 

(X2) = -1.760 dan ttabel = 1,98, 

sehingga thitung < ttabel atau nilai 

signifikansi t sebesar  0,81 > 0,05, 

artinya variabel  kompetensi dosen 

tidak berpengaruh  terhadap kepuasan 

mahasiswa ekonomi IKIP PGRI 

Bojonegoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

secara simultan diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 887.465 lebih besar dari 3,08 atau 

bisa dilihat dari nilai signifikansi yaitu 

sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 

ditolak dan Ha diterima sehingga terdapat 

pengaruh kualitas pelayanan dan 

kompetensi dosen secara simultan terhadap 

kepuasan mahasiswa. 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Bersdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa, (1) terdapat pengaruh  

 

Tabel 2 Hasil Spss Uji F Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kompetensi Dosen Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1740.930 2 870.465 887.006 .000a 

Residual 108.930 111 .981   

Total 1849.860 113    

a. Predictors: (Constant), kompetensi, kualitas   

b. Dependent Variable: kepuasan 

Sumber : Data yang diolah  
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kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

mahasiswa hal ini ditunjukkan dari  hasil 

statistik uji t untuk variabel kualitas 

pelayanan dengan nilai t hitung sebesar 35,4 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih 

kecil  dari 0,05 (0,000 < 0,05), dan 

koefisien regresi mempunyai nilai positif 

sebesar 0,534. Hasil ini memberikan bukti 

bahwa kualitas pelayanan memberikan 

pengaruh terhadap kepuasan mahasiswa 

dan mahasiswa ekonomi IKIP PGRI 

Bojonegoro akan merasa puas apabila ada 

peningkatan  kualitas pelayanan yang ada di 

lingkungan kampus, yang nantinya  bisa 

meningkatkan kepuasan mahasiswa itu 

sendiri. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian Heriyanto tentang 

pengaruh pelayanan dan fasilitas terhadap 

kepuasan mahasiswa STABN Sriwijaya. 

Penelitian dibatasi pada mahasiswa STABN 

Sriwijaya semester genap tahun akademik 

2014/2015, menampilkan t hitung dengan t 

tabel, untuk variabel Pelayanan (4,993 

>1,987), menyatakan secara parsial ada 

pengaruh signifikan antara Pelayanan 

dengan Kepuasan Mahasiswa STABN 

Sriwijaya.  

(2) Hasil penelitian menunjukkan tidak 

terdapat pengaruh kompetensi dosen 

terhadap kepuasan mahasiswa hal ini 

ditunjukkan dari  hasil statistik uji t untuk 

variabel kompetensi dosen dengan nilai t 

hitung sebesar -1,76, dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,081 lebih besar  dari 

0,05 (0,081 > 0,05), dan koefisien regresi 

mempunyai nilai sebesar -0,033 Hasil ini 

memberikan bukti bahwa kompetensi dosen 

tidak memberikan pengaruh terhadap 

kepuasan mahasiswa khususnya mahasiswa 

ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro. 

Hasil ini bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Penelitian 

Sahyar tahun 2009 tentang pengaruh 

kompetensi dosen dan proses pembelajaran 

terhadap kepuasan mahasiswa. Hasil 

penelitian diketahui besarnya pengaruh 

kompetensi dosen terhadap kepuasan 

mahasiswa adalah sebesar 30 % . hasil ini 

dapat dipahami untuk mengahasilkan 

kepuasan mahasiswa yang tinggi diperlukan 

peranan kompetensi dosen yang juga tinggi.  

Hasil penelitian juga betolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Made Panji Teguh Santoso dan Novian 

Ekawaty  tentang pengaruh Kompetensi 

dosen, dan Kinerja akademik terhadap 

Kepuasan mahasiswa kelas International 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 

Universitas Singaperbangsa Karawang  

(2017-2018), Hasil penelitian diketahui 

besarnya pengaruh parsial dari Kompetensi 

Dosen (X1) terhadap Kepuasan Mahasiswa 

(Y) di Universitas Singaperbangsa 

Karawang adalah sebesar 0,840 artinya 

kompetensi dosen dapat menjelaskan 

perannya untuk meningkatkan kepuasan 

mahasiswa kelas international Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis di Universitas 

Singaperbangsa Karawang sebesar 84%.  

Dari hasil penelitian diatas berbeda 

dengan hasil penelitian ini yang 

mengungkapkan bahwa kompetensi dosen 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa ekonomi. Meskipun demikian 

bukan berarti Kompeten Dosen tidak perlu 

ditingkatkan karena banyak penelitian yang 

mengungkapkan bahwa kompetensi dosen 

tidak hanya bepengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa saja akan tetapi juga 

mempengaruhi hal lain. Seperti hasil 

penelitian Irianto tahun 2015 tentang 

pengaruh kompetensi pedagogik, 

profesional, kepribadian, dan sosial yang 

dimiliki dosen terhadap hasil belajar 

mahasiswa. Hasil penelitian diketahui 

secara parsial kompetensi pedagogik dan 

profesional berpengaruh terhadap hasil 

belajar, sedangkan kompotensi kepribadian 

dan sosial tidak berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Hasil ini menunjukkan dari 

keempat kompetensi secara parsial tidak  

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
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Namun secara bersama-sama 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Selain kompetensi dosen 

mempengaruhi hasil belajar siswa 

penelitian Hazami dan Anik Herminingsih 

tahun 2017 tentang pengaruh kompetensi 

guru terhadap efektitifitas pembelajaran. 

Hasil penelitian diketahui Kompetensi 

Pedagogik, profesional, dan sosial  

berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

efektifitas pembelajaran, sedangkan 

kompetensi kepribadian tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap efektifitas 

pembelajaran. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi dosen harus tetap 

ditingkatkan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa, efektifitas belajar dan hal lain 

yang perlu diteliti lebih lanjut.  

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu 

peneliti hanya meneliti variabel kompetensi 

secara keseluruhan tidak meneliti satu 

persatu dari Keempat kompetensi yang ada, 

sehingga hasil penelitian tidak diketahui 

lebih mendalam. Selain itu pengambilan 

data pada penelitian ini berorientasi pada 

penelitian kuesioner secara daring sehingga 

peneliti tidak dapat melihat reaksi 

responden. 

 (3) Hasil juga penelitian menunjukkan 

terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan 

kompetensi dosen secara bersama-sama 

terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil statistik Fhitung 

sebesar 887,006 dengan signifikansi sebesar 

0,000. Oleh karena nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 (0,000<0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan dan kompetensi dosen secara 

bersama-sama terhadap kepuasan 

mahasiswa ekonomi IKIP PGRI 

Bojonegoro. Semakin tinggi kualitas 

pelayanan dan kompetensi dosen maka 

semakin tinggi kepuasan mahasiswa 

ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro. 

Sedangkan semakin rendah kualitas 

pelayanan dan kompetensi dosen maka 

semakin rendah kepuasan mahasiswa 

ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

ditarik beberapa kesimpulan: (1) Kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa ekonomi IKIP PGRI 

Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

uji t dengan nilai thitung sebesar 35,423 lebih 

besar dari ttabel 1,98 dan nilai signifikan 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 

(0,00<0,05). (2) Kompetensi dosen tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa 

ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai 

thitung sebesar -1,760 lebih kecil dari ttabel 

1,98 dan nilai signifikan sebesar 0,81 lebih 

besar dari 0,05 (0,081>0,05). (3) Kualitas 

pelayanan dan kompetensi dosen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepuasan mahasiswa ekonomi IKIP PGRI 

Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat dilihat 

dari uji F dengan nilai Fhitung 887.465 lebih 

besar dari Ftabel 3,21 dan nilai signifikan 

0.000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), 

dan diperoleh dari nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,941 atau 94,1 %. 

Maka kualitas pelayanan dan kompetensi 

dosen berpengaruh  sebesar 94,1% terhadap 

kepuasan mahasiswa ekonomi IKIP PGRI 

Bojonegoro. 
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