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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang begitu cepat menyebabkan dunia 
pendidikan menghadapi tantangan yang amat berat, dimana semakin 
meningkatknya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal, khususnya 
pendidikan tinggi, menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor strategis yang 
diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan 
mampu bersaing di era global. 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 fakultas tersebut, jika pelayanan yang diberikan 
menurut mahasiswa itu baik maka sebuah fakultas tersebut bisa dikatakan 
baik. Sebaliknya jika pelayanan yang dimiliki suatu fakultas buruk maka 
fakultas tersebut akan dikatakan buruk dalam hal pelayanan akademik. 
Pelayanan akademik dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh 
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perguruan tinggi untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan kebutuhan 
mahasiswa dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik. 

Kepuasan mahasiswa dalam pelayanan pengisian KRS mahasiswa 
sangat penting untuk diperhatikan karena dapat menggambarkan kualitas 
pelayanan Sub Bagian Akademik di Fakultas Psikologi Universitas 
Diponegoro. Mengetahui kepuasan mahasiswa sangat bermanfaat bagi 
fakultas dalam rangka evaluasi program yang sedang dijalankan dan dapat 
menemukan saran yang digunakan sebagai peningkatan kualitas pelayanan. 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 
orang lain yang langsung diterima. Pelayanan juga dapat dikatakan tindakan 
yang dilakukan oleh orang lain agar masing – masing memperoleh keuntungan 
yang diharapkan dan mendapat kepuasan (Freddy Rangkuti, 2017: 65). 

PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017, unsur Pelayanan adalah 
faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada 
masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk 
mengetahui kinerja unit pelayanan. Kinerja unit pelayanan akan dicapai 
sebuah kepuasan masyarakat, kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan 
penilaian  masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur 
penyelenggara pelayanan publik.  

Sub Bagian Akademik Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro 
memiliki beberapa tugas dan fungsi pelayanan, antara lain: 
1. Penyusunan  jadwal kuliah 
2. Absensi mahasiswa (presensi) 
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3. Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) mahasiswa 
4. Persiapan ujian 
5. Persiapan yudisium mahasiswa 
6. Persiapan wisuda 

Berdasarkan beberapa pelayanan yang ada di Sub Bagian Akademik 
Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro tersebut, penulis mengambil 
masalah terkait dengan pengisian KRS mahasiswa dan untuk mengetahui 
hambatan yang terjadi pada pengisian KRS mahasiswa. 

Pengisian KRS mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Diponegoro masih terdapat hambatan, antara lain: 

1. Petugas akademik tidak ramah pada saat pengaduan, saran, dan 
masukan pengisian KRS mahasiswa 

2. Dua sistem pengisian KRS, yaitu pengisian KRS lama dan baru. 
Membuat mahasiswa menjadi bingung, karena harus mengakses dua 
kali pada saat input KRS 

3. Pengisian KRS  mahasiswa menjadi tidak efisien waktu, karena 
mahasiswa harus bolak – balik ke kampus hanya untuk input KRS 
dengan menggunakan wifi Fakultas Psikologi.  

Uraian latar belakang tersebut masih perlunya peningkatan kualitas 
pelayanan pengisian KRS mahasiswa sehingga dapat dicapai kepuasan 
bagi mahasiswa yang akan mengisi KRS.  

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik membuat judul Tugas 
Akhir: “KEPUASAN PELAYANAN PENGISIAN KRS 
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MAHASISWA DI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS 
DIPONEGORO”. 

 
1.2 Pokok Pembahasan 

1. Bagaimana Kepuasan Pelayanan Pengisian KRS Mahasiswa di Fakultas 
Psikologi Universitas Diponegoro? 

2. Faktor – faktor penghambat yang ada dalam Kepuasan Pelayanan 
Pengisian KRS Mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana Indeks Kepuasan Pelayanan 

Pengisian KRS Mahasiswa di  Fakultas Psikologi Universitas 
Diponegoro. 

2. Untuk mengetahui Faktor – Faktor penghambat  dalam Kepuasan 
Pelayanan Pengisian KRS Mahasiswa di Fakultas Psikologi 
Semarang. 

 
1.3.2 Manfaat Penelitian 

A. Bagi Penulis 
1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai 

kepuasan pelayanan pengisian KRS mahasiswa di sebuah 
fakultas. 
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2. Sebagai sarana pembelajaran untuk mengenal praktek kerja 
administrasi perkantoran di Fakultas Psikologi Semarang. 

 
B. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran 

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro 
1. Meningkatkan kualitas lulusan Program Studi Diploma III 

Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik 
Universitas Diponegoro 

2. Memanfaatkan umpan balik untuk menyempurnakan materi 
perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 
Instansi Pemerintah, BUMN, maupun Swasta yang hasilnya 
digunakan sebagai kritik dan saran yang membangun bagi 
Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran. 

 
C. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Diponegoro 
Sebagai referensi dan tambahan informasi dalam kepuasan 
pelayanan pengisian KRS mahasiswa di sebuah fakultas. 

 
1.4 Kerangka Teori 

1.4.1 Pengertian Pelayanan 
Menurut A.S, Moenir, pelayanan adalah proses pemenuhan 

kebutuhan melalaui aktivitas orang lain yang diterima. Pelayanan juga 
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dikatakan tindakan yang dilakukan oleh orang lain agar agar masing – 
masing memperoleh keuntungan dan mendapat kepuasan (Fredy 
Rangkuti, 2017: 65). 
Pelayanan yang secara umum didambakan ialah: 
1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan 
2. Mendapatkan pelayanan wajar 
3. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih – kasih 
4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. (Ratminto dan 

Atik Septi Winarsih, 2007: 47) 
 

1.4.2 Pengertian Pelayanan Prima 
Pelayanan prima adalah kepedulian kepada para pelanggan 

dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan 
pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka 
selalu loyal kepada organisasi / perusahaan. Salah satu cara agar setiap 
universitas atau fakultas selalu diingat dan didekati pelanggan / 
konsumen adalah dengan cara mengembangkan pola pelayanan terbaik, 
antara lain dengan cara: 
1. Memerhatikan perkembangan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

dari waktu ke waktu; 
2. Menyediakan kebutuhan pelanggan sesuai dengan keinginannya; 
3. Memperlakukan pelanggan dengan pola layanan prima (Prihartono, 

2012: 58). 
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Penyelenggara pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip 
sebagai berikut: 
1. Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit – belit, mudah dipahami 
dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan  
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 
b. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / 
persoalan / sengketa dalm pelakasanaan pelayanan publik 

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
3. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 
waktu yang telah ditentukan. 

4. Akurasi  
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

5. Keamanan  
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
keapstian hukum. 

6. Tanggung jawab 
Pimpinan penyelenggara publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 



8  

penyelesaian keluhan / persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja peralatan kerja dan 
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 
teknologi telekomuniikasi dan informatika (telematika). 

8. Kemudahan akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan 
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 
ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan 
Lingkungan pelayanann harus tertib, teratur, disediakan ruang 
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti 
parkir, toilet, tempat ibadah dan lain – lain (Ratminto dan Atik Septi 
Winarsih, 2018: 22-23). 

Teori gap adalah tidak tercapainya persetujuan atau tingkat 
persetujuan rendah, maka akan memunculkan kesenjangan atau gap. 
Persetujuan didapat dengan mengukur kesesuaian dan ketidaksesuaian 
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pandangan organisasi dan publiknya terhadap suatu isu (Rachmat 
Kriyantono, 2017: 258). 
(Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2015:81-82) Sementara itu, Zeithaml, 
Parasuraman & Berry mengemukakan bahwa manajemen pelayanan 
yang baik tidak bisa diwujudkan karena adanya lima gap yaitu: 
a. Gap 1 (gap persepsi manajemen), ini terjadi apabila terdapat 

perbedaan antara harapan – harapan konsumen dengan persepsi 
manajemen terhadap harapan – harapan konsumen. Misalnya 
harapan konsumen adalah mendapatkan pelayanan yang terbsik, 
tidak menjadi soal meskipun harganya mahal. Sebaliknya 
manajemen mempunyai persepsi bahwa konsumen mengharapkan 
harga yang murah meskipun kualitasnya agak rendah. 

b. Gap 2 (gap persepsi kualitas), terjadi apabila terdapat perbedaan 
antara persepsi manajemen tentang harapan – harapan konsumen 
dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan. 

c. Gap 3 (gap penyelenggaraan pelayanan), gap ini lahir jika 
pelayanan yang diberikan berbeda dengan spesifikasi kualitas 
pelayanan yang telah dirumuskan. Misalnya spesifikasi pelayanan 
menyatakan bahwa jam keberangkatan kereta api maksimal 
terlambat tiga menit. Akan tetapi yang senyatanya terjadi, kereta api 
terlambat setengah jam. 

d. Gap 4 (gap komunikasi pasar), akibat dari adanya perbedaan antara 
pelayanan yang diberikan dengan komunikasi eksternal terhadap 
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konsumen. Misalnya jadwal perjalanan kereta api atau pesawat yang 
dijanjikan selalu tepat, ternyata pada kenyataannya terlambat.\ 

e. Gap 5 (gap kualitas pelayanan), ini terjadi karena pelayanan yang 
diharapkan oleh konsumen tidak sama dengan pelayanan yang 
senyatanya diterima atau dirasakan oleh konsumen. Misalnya 
konsumen atau pelanggan berharap dapat menyelesaikan urusan 
perpanjangan KTP atau SIM dalam waktu satu hari, tapi ketika dia 
benar – benar mengurus perpanjangan KTP atau SIM, waktu yang 
diperlukan adalah satu minggu. Gap 5 ini terjadi sebagai akibat dari 
terjadinya akumulasi dari gap – gap sebelumnya.  
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Gambar 1.1 The Conceptual Model of Service Quality (Konseptual Model Kualitas Pelayanan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2015:83
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Berdasarkan teori gap tersebut, penulis menggunakan teori gap 5. 
Tetapi penulis mengambil fokus pada kinerja pelayanan pengisian KRS 
mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. 

 
1.4.3 Standar Kualitas Pelayanan Prima  

Standar kualitas pelayanan prima memiliki peranan yang sangat 
penting bagi pelayanan publik. Standar kualitas pelayanan merupakan 
pedoman bagi organisasi publik untuk melayani dengan penerima layanan 
dengan baik dan maksimal. Standar merupakan penjelasan tentang seberapa 
banyak, seberapa baik, seberapa sering, atau seberapa cepat sesuatu itu tejadi, 
sesuatu dikerjakan, atau bisa ditunjukkan dengan persentase nomor, 
frekuensi, atau biaya yang digunakan (Donni Juni Priansa, 2017: 74).   

Standar pelayanan prima ini dijadikan sebuah acuan atau tolok ukur 
penilaian kualitas pelayanan yang diberikan pemberi layanan di dalam 
memberikan pelayanan terbaik bagi penerima layanan yang berkualitas, 
cepat, mudah terjangkau, dan terukur.  

 
1.4.4 Kepuasan Konsumen dalam Pelayanan  

Kepuasan konsumen dalam pelayanan adalah suatu bentuk perasaan 
seseorang yang mendapatkan pengalaman kinerja (atau hasil) yang telah 
tercapai sesuai dengan tujuannya, yang meliputi: 
1. Waktu yang digunakan untuk menunggu dilayani 
2. Kecepatan dan ketetapan dalam pelayanan konsumen 
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3. Ketepatan dalam melaksanakan janji 
4. Keramahan dan kesopanan pimpinan, karyawan dalam bersikap dan 

berbicara 
5. Pengetahuan karyawan dalam pelayanan 
6. Prosedur dalam pelayanan dan penyelesaian layanan 
7. Kemudahan pimpinan, konsumen dan karyawan dalam dihubungi 
8. Tempat pelayanan nyaman 
9. Menciptakan kelancaran dalam pelayanan 
10. Keramahan pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (La 

Ode Almana, dkk, 2018: 19) 
Indikator Pengukuran Kepuasan, pengukuran mutu pelayanan dan kepuasan 
pelanggan dapat digunakan untuk beberapa tujuan Kotler, Philip (2002), 
yaitu: 
1. Mempelajari persepsi masing – masing pelanggan terhadap mutu 

pelayanan yang dicari, diminati dan diterima atau tidak di terima 
pelanggan, yang akhirnya pelanggan merasa puas dan terus melakukan 
kerja sama. 

2. Mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan tercapainya tujuan 
pelanggan pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang disediakan 
perusahaan yang sesungguhnya atas pelayanan yang diterima. 

3. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 
4. Menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan dimasa 

akan datang. (La Ode Almana, dkk, 2018: 27) 
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1.4.5 Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat  
Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey:  
1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.  

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.   

3. Waktu Penyelesaian    
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.    

4. Biaya / Tarif 
Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara 
dan masyarakat.   

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan   
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 
pelayanan. 
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6. Kompetensi Pelaksana  
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 
pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana  
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan   
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana  
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak 
(gedung). Catatan:  
*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam    
suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima 
layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU 
dinyatakan gratis.  
**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, 
jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.    
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1.5 Metode Penelitian 
Metode Penelitian penulisan Tugas Akhir ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian Kuantitatif. Metode penelitian ini, dinamakan metode 
tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah 
mentradisi sebagai metode untuk penelitian (Sugiyono, 2009: 7). Metode 
penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
telah ditetapkan. Selain itu, pendekatan penelitian kuantitatif juga 
diperuntukkan bagi data yang tergolong besar dan dapat dikelompokkan ke 
dalam kategori – kategori yang berwujud angka.  

 
1.5.1 Fokus dan Lokus 

1.5.1.1 Fokus  
Fokus adalah inti Fokus adalah inti / pokok / pusat. 

Fokus yang diambil dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah 
tentang Kepuasan Pelayanan Pengisian KRS Mahasiswa Di 
Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.  

1.5.1.2 Lokus  
Lokus adalah suatu tepat yang dipilih untuk melakukan 

penelitian Lokasi penelitian Tugas Akhir ini bertempat pada 
Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Jalan Prof. H 
Soedharto, Tembalang, Semarang. 
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1.5.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian antara lain:  
a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 
pengumpul data  (peneliti) dari objek penelitiannya (Pasolong, 2015: 
70). Data primer dalam penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh 
melalui kuesioner.  

b. Data sekunder  
 Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari objek penelitian (Pasolong, 2015: 70).  Data 
sekunder dalam penelitian yang dilakukan penulis, menggunakan 
sumber data kedua yang diperoleh melalui catatan di Instansi, 
melalui studi kepustakaan dengan mencari sumber buku atau refrensi 
dari beberapa literatur – literatur yang ada. 

 
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat tiga teknik yang digunakan penulis untuk pengumpulan data 
dalam penelitian, antara lain:   
1. Observasi 

(Suharsini Arikunto, 2006: 155) Observasi adalah pengamatan 
langsung terhadap suatu objek yang ada dilingkungan yang sedang 
berlangsung meliputi aktivitas perhatian terhadap kajian objek 
dengan menggunakan pengindraan. 
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Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 
langsung terhadap obyek kegiatan yang ada hubungannya dengan 
penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung 
pelayanan yang diberikan pihak akademik kepada mahasiswa 
Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.  
Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah melakukan 
pengamatan secara langsung  mengenai Pengisian KRS Mahasiswa 
di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. 

2. Kuesioner 
Kuesioner adalah sebuah alat pengumpulan data yang nantinya data 
tersebut akan diolah untuk menghasilkan informasi tertentu. 
Kuesioner ini digunakan untuk menghitung tingkat kepuasan 
responden terhadap pelayanan pengisian KRS Mahasiswa Fakultas 
Psikologi Universitas Diponegoro (Husein Umar, 2003: 101). 
Teknik pengumpulan data dengan kuesioner adalah memberikan 
pertanyaan tertulis pada responden, yang bertujuan mendapatkan 
tanggapan dari responden terpilih melalui wawancara pribadi atau 
melalui daftar pertanyaan yang telah diajukan dalam bentuk kertas. 

 
1.5.4 Teknik Penentuan Responden 

Jumlah responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan 
jenis kelamin, usia, dan angkatan mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Diponegoro, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan 
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indeks, responden terpilih ditetapkan maksimal 30 responden dari 
jumlah populasi penerima pelayanan. 

Melakukan uji coba pengukur validitas pada sejumlah 
responden. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan – 
pertanyaan kuesioner yang ada. Disarankan agar jumlah responden 
untuk uji coba, minimal 30 orang. Berdasarkan jumlah minimal 30 
orang ini, distribusi skor (nilai) akan lebih mendekati normal 
(Husein Umar, 2003: 110). 
Teknik pengambilan sampel sering disebut juga dengan teknik 
sampling. Teknik sampling adalah teknik untuk menentukan sampel 
yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2012: 81). Teknik 
yang digunakan penulis adalah teknik accidental sampling, adalah 
teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen 
yang secara kebetulan / insidental bertemu dengan peneliti dapat 
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 
ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009: 85). 

 
1.5.5 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan 
Tugas Akhir ini, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif. Teknik 
analisa deskriptif yaitu teknik analisa yang memberikan informasi 
mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan menguji hipotesis serta 
teknik untuk menarik kesimpulan. Tujuan analisa deskriptif hanya 
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menyajikan dan menganalisa data agar bermakna dan komunikatif. 
Teknik analisa deskriptif dibagi menjadi 2, yaitu analisa deskriptif 
univariat dan analisa deskriptif bivariat (Erwan dan Dyah, 2007: 94). 
Namun penulis menggunakan Teknik Analisa Univariat. Analisa 
Univariat digunakan untuk membuat gambaran umum tentang suatu 
fenomena yang diamati dengan cara / menggunakan: 
Proporsi atau Persentase, merupakan cara analisis yang paling 
sederhana yaitu membuat perbandingan kejadian suatu kasus dengan 
total kasus yang ada dikalikan dengan nilai 100. Rumus dasar yang 
dipakai adalah: 

(Frekuensi suatu Kasus) 
 %  = F     x 100 
           N 

Perhitungan Persentase, 
Tujuan statistik deskriptif, diantaranya adalah menyajikan data hasil 
penelitian dalam bentuk yang informatif agar mudah dipahami. Salah 
satu cara untuk menyajikan data agar informatif adalah distribusi 
frekuensi. Distribusi frekuensi adalah distribusi data yang frekuensinya 
diperoleh berdasarkan hasil – hasil percobaan atau hasil observasi. 
Menurut macam klasifikasinya, distribusi frekuensi dibagi menjadi dua 
yaitu: 
1. Distribusi frekuensi numerikal 
2. Distribusi frekuensi kategorikal 
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Distribusi frekuensi numerikal dapat dikatakan sebagai berikut 
apabila klasifikasi frekuensinya didasarkan atas keterangan 
kuantitatif. Distribusi frekuensi kategorikal dapat dikatakan sebagai 
berikut apabila klasifikasi frekuensinya didasarkan atas keterangan 
yang bukan numerikal.  

Perhitungan tingkat kualitas pelayanan dari delapan 
indikator kepuasan pelayanan pengisian KRS mahasiswa di 
Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro menggunakan empat 
nilai interval dari PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 dengan 
kategori, sebagai berikut : 
1,00  – 2,5996 kategori Tidak Baik (D) 
2,60  –  3,064 kategori Kurang Baik (C)  
3,0644 – 3,532 kategori Baik (B) 
3, 5324 – 4,00 kategori Sangat Baik (A) 

 
1.5.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh penulis 
dalam mengumpulkan data, agar hasil penelitian lebih baik dalam arti 
lebih detail, lebih lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 
Instrumen yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah 
kuesioner. 
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1.5.7 Definisi Konsep 
Kepuasan konsumen dalam pelayanan adalah suatu bentuk 

perasaan seseorang yang mendapatkan pengalaman kinerja (atau hasil) 
yang telah tercapai sesuai dengan tujuannya. 
Kepuasan Pelayanan Pengisian KRS Mahasiswa di Fakultas Psikologi 
Universitas Diponegoro: 
1. Persyaratan pengisian KRS mahasiswa 
2. Prosedur pengisian KRS mahasiswa 
3. Waktu penyelesaian pengisian KRS mahasiswa 
4. Kejelasan produk pelayanan pengisian KRS mahasiswa 
5. Keramahan pelayanan dalam pengaduan, saran, dan masukan 

pengisian KRS mahasiswa 
6. Kemampuan petugas pelayanan dalam melayani komplain pengisian 

KRS mahasiswa 
7. Penanganan pengasuan, saran, dan masukan pengisian KRS 

mahasiswa 
8. Sarana dan prasarana pengisian KRS mahasiswa 

 
1.5.8 Metode Penulisan 

Secara garis besar, penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 4 
(empat) bab, membahas masalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang 
latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, 
dan metode penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini membahas tentang sejarah singkat Fakultas, visi, 
misi, dan struktur organisasi. 

BAB III  PENYAJIAN TEMUAN 
Bab ini akan diuraikan deskripsi obyek penelitian yang 
merupakan gambaran singkat mengenai obyek penelitian. 
Analisis data dan pembahasan hasil penelitian merupakan 
penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan 
di interpretasikan meliputi penelitian, analisi penelitian dan 
pembahasan. 

BAB IV PENUTUP 
Bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil 
penelitian yang dilakukan di Bagian Dekanat Fakultas 
Psikologi Universitas Diponegoro serta menyampaikan 
saran – saran yang membangun untuk Fakultas.  

 


