
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pada era teknologi dan informasi yang modern seperti ini, perguruan tinggi 

yang bergerak di bidang edukasi dan informasi dituntut mampu meningkatkan 

pelayanan di bidang pendidikan. Perguruan tinggi harus berupaya ikut serta 

meningkatkan kualitas layanan pendidikan, karena kualitas pelayanan pendidikan 

merupakan usaha yang dapat meningkatkan citra perguruan tinggi tersebut, 

khususnya mahasiswa. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik tidak 

berdasarkan persepsi penyedia jasa, akan tetapi berdasarkan persepsi pengguna. 

 UIN SUSKA merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyediakan 

jasa di bidang pelayanan, di UIN SUSKA unit yang menyediakan jasa dibagian 

pelayanan adalah Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD), 

Sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan implementasi 

teknologi informasi, maka Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 

(PTIPD) memberikan layanan IT Services di lingkungan kampus UIN SUSKA 

layanan PTIPD seperti, pendaftaran billing, infrastruktur jaringan, aplikasi 

terpadu,layanan internet, pelatihan/training. Salah satu fasilitas yang digunakan 

PTIPD untuk memberikan pelayanan terkait ketersedian teknologi kepada 

mahasiswa, dosen dan pegawai UIN SUSKA adalah C3. C3 terbentuk sejak 

Februari 2015 yang dikelola dibawah pimpinan Divisi Komunikasi dan Internet, 

fungsi C3 adalah sebagai pintu masuknya keluhan-keluhan pengguna dan menjadi 

penghubung antara pengguna dengan divisi-divisi yang bersangkutan untuk 

menyelesaikan permasalahan.      

 Pengguna layanan C3 PTIPD UIN SUSKA meliputi dosen dan mahasiswa, 

beberapa layanan informasi yang diberikan oleh C3 diantaranya, permasalahan 

jaringan, permasalahan iRaise, e-mail students, serta pelayanan terhadap 

permasalahan dan perbaikan sistem-sistem informasi yang tersedia di UIN 

SUSKA. 
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 Berdasaran hasil wawancara kepada sepuluh orang mahasiswa pengguna 

layanan C3 dan observasi langsung yang telah dilakukan pada bulan Mei 2017 

terdapat beberapa masalah, yaitu:  

1. Pengguna sering mendapatkan jawaban yang kurang jelas mengenai 

 penyelesaian permasalahan di C3  hal ini disebabkan pelayanan diberikan 

 oleh siswa magang bukan pegawai (variabel reability). 

2. Didalam ruang tunggu C3 terdapat empat mesin ATM yang menyebabkan 

 ruangan sempit ketika ada antrian ATM sehingga menghambat aktifitas 

 pelayanan di C3 (variabel tangible). 

3. Tidak ada konfirmasi kepada pengguna jika permasalahan telah diselesaikan 

 karena divisi yang menangani permasalahan tidak ada mengkonfirmasi ke 

 C3 mengenai status permasalahan (variabel responsiviness). 

4. Tidak sesuainya waktu yang diberikan pihak C3 mengenai penyelesaian 

 masalah karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani 

 permasalah (variabel fullfilment). 

5. Lambatnya respon dari pihak C3  ketika pengguna menghubungi melalui 

 sosial media/telepon, hal ini disebabkan admin lebih  mengutamakan 

 pengguna yang datang secara langsung ( variabel contact). 

 Menurut (Lewis dan Booms 1983 dalam Tjiptono, 2016), kualitas 

pelayanan/jasa  didefinisikan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan/pengguna. Berdasarkan 

definisi lain kualitas layanan bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan/pengguna. Ada dua  faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

jasa yaitu jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang 

diharapkan/dipersepsikan (perceived service). 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi 

pengguna atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/peroleh dengan 

pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan 

suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) 

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-kualitas-pelayanan.html
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memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk. 

Harapan (expected) adalah dasar konsumen bertindak, artinya konsumen 

dalam keputusan dan tindakannya didasarkan adanya harapan (expected), 

sedangkan persepsi (perceived) adalah hasil penilaian yang dirasakan setelah 

mengkonsumsi barang atau jasa yang telah dibeli. Oleh karena itu, kepuasan 

konsumen merupakan ukuran kualitas kinerja perusahaan. Kotler (1994) 

mengatakan bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang 

atau persepsi pihak penyedia jasa (manajemen), melainkan berdasarkan sudut 

pandang atau persepsi pelanggan. 

Model E-Service Quality (E-Servqual) yang dikemukakan Zeithaml 

(Tjiptono dan Chandra, 2011) adalah model kualitas jasa online yang paling 

komprehensif dan integratif, komprehensif dan integratif dikarenakan dimensi 

yang dikemukakan Zeithaml, et al. Relevan dan secara menyeluruh memenuhi 

kebutuhan untuk mengevaluasi kualitas jasa elektronik. Metode E-Servqual 

(Electronics Service Quality) adalah metode yang menghubungkan pandangan 

dari konsumen dan penyedia jasa mengenai kualitas pelayanan elektronik, serta 

merupakan dasar yang baik dalam memahami, mengukur dan memperbaiki 

kualitas pelayanan. Metode ini juga digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

pengguna dengan membandingkan antara persepsi pengguna dan ekspektasi 

pengguna akan adanya layanan dari sebuah sistem informasi. Pada dasarnya, e- 

servqual merupakan versi baru dari servqual. e-Servqual dikembangkan untuk 

mengevaluasi suatu layanan.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode Electronic Service Quality (E-

Servqual). Metode e-Servqual ini menghubungkan pandangan dari konsumen dan 

penyedia jasa mengenai kualitas pelayanan elektonik, serta merupakan dasar yang 

baik dalam memahami, mengukur dan memperbaiki kualitas pelayanan. Model ini 

lebih dikenal dengan model analisis kesenjangan, yang merupakan alat untuk 

menganalisa penyebab dari masalah pelayanan dan untuk memahami bagaimana 
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kualitas pelayanan dapat diperbaiki. Metode e-Servqual ini memiliki tujuh 

dimensi yaitu efisiensi (efficiency), kendalan (reability), daya tanggap 

(responsiviness), keamanan (privasi),pemenuhan (fulfilment), kompensasi 

(compensation) dan kontak (contact). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan topik analisis kesenjangan antara harapan dan persepsi 

pengguna layanan C3 menggunakan  e-Servqual. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana mengukur 

tingkat kesenjangan antara harapan dan persepsi pengguna layanan menggunakan 

metode e-Servqual? 

1.3  Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah: 

1. Metode analisis yang digunakan adalah metode e-Servqual dengan lima 

dimensi yaitu: tangible, reability, responsiviness, fulfillment dan contact. 

2. Software yang digunakan untuk analisa statistik yaitu SPSS 16 for 

windows. 

3. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sample representatif 

dengan jumlah sampel seratus orang. 

4. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling, sampel yang 

diambil pada penelitian ini adalah mahasiswa tahun ajaran 2015. 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan nilai pengukuran kualitas layanan C3. 

2. Untuk menghasilkan nilai pengukuran kesenjangan antara harapan dan 

persepsi pengguna menggunakan metode e -Servqual. 

3. Untuk mengetahui variabel mana yang paling  berpengaruh dalam 

pelayanan C3. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui masalah dalam pelayanan C3. 
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b. Megetahui nilai pengukuran kualitas layanan C3. 

c. Mengetahui tingkat kesenjangan antara harapan dan persepsi pengguna di 

C3. 

d. Mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh dalam pelayanan C3. 

1.6   Sistematika Penulisan 

 Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan 

 sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari penelitian ini, yang 

 meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

 masalah, tujuan dari pembahasan, manfaat yang didapatkan dengan  

 mengukur kesenjangan antara harapan dan persepsi pengguna layanan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

   Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian. Teori yang diangkat yaitu mengenai teori-teori 

tentang metode e- Servqual. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini akan membahas metodologi penelitian yang digunakan 

 dalam penyusunan laporan penelitian ini. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Berisikan tentang analisis mengenai pengukuran kesenjangan antara 

harapan dan persepsi pengguna layanan dan hasil penelitian  berupa 

rekomendasi sebagai acuan perbaikan dan peningkatan layanan di C3. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, kepada PTIPD, 

maupun untuk penulis. 

 


