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ABSTRACT 

Academic service is a service that is directly related to students in which the student, after 

experiencing the service, will tell friends and relatives if the service is good, the student will not 

hesitate to refer to continue an educational institution. This study aims to determine the components 

of academic services that need to be improved in quality. The research object used is a student of a 

private university in South Tangerang. The variables studied were 25 items. The data observed 

were 110 samples. The data were processed using Service quality and six sigma methods. Use of 

the Service Quality dimension to determine the extent of student satisfaction with service quality by 

measuring (GAP) the gap that occurs between student expectations and satisfaction. The results 

obtained by service attributes that need to be improved are: the availability of clean bathroom 

facilities with GAP (-1. 69) with a sigma level (2. 08). Book completeness and library cleanliness 

with GAP (-1. 65) with sigma level (2. 00). PTS provides scholarships for outstanding students with 

a GAP (-1. 85) with a sigma level (2. 00). Then, analysis of improvements is carried out using the 

help of a causal diagram.  

Keywords: Cause-and-effect Diagram, GAP, Service quality, Six sigma 

 

PENDAHULUAN 

Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan dituntut untuk memberikan 

pelayanan pendidikan yang berkualitas. Perguruan tinggi sebagai industri jasa harus mulai 

memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang, karena kini semakin 

disadari bahwa pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka 

bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan (Tjiptono, 2004; 145).  

Kepuasan akademik menjadi sangat penting karena akan membuat mahasiswa loyal 

kepada institusi, mahasiswa bersedia mempromosikan kepada orang lain, meningkatkan 

animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di institusi itu, dan meningkatkan citra dari 

institusi tersebut. Bagi sebuah perguruan tinggi kepuasan akademik lebih diorientasikan 

kepada mahasiswa karena mahasiswa merupakan pelanggan primer dari perguruan tinggi. 

Kepuasan mahasiswa akan memberikan manfaat bagi perguruan tinggi. Kepuasan 

mahasiswa dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara harapan dan kinerja dari layanan 

akademik yang diterima oleh mahasiswa. Termasuk dalam kepuasan mahasiswa antara lain 

kurikulum yang sesuai dengan harapan mahasiswa, penyajian materi dan evaluasi yang 

sesuai dengan harapan mahasiswa, sarana dan prasarana perkuliahan yang sesuai dengan 

harapan mahasiswa. Kepuasan mahasiswa diduga ditentukan oleh kualitas layanan yang 

berkaitan dengan akademik. Tampubolon (2001: 73) mengemukakan bahwa layanan 

akademik memiliki porsi yang sangat besar dalam layanan pendidikan. Layanan akademik 

yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada mahasiswa.  

Penelitian ini menggunakan konsep Servqual (Service Quality) yang dikemukakan 

oleh Zeithhaml et al. (1988) untuk mengukur kinerja pelayanan akademik berdasarkan 
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penilaian dari pengguna layanan. Pengukuran kinerja akademik dengan konsep ini 

menggunakan lima dimensi konsep Servqual (Service Quality) yaitu tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty.  

Six Sigma merupakan sistem manajemen mutu yang berorientasi pada kepuasan 

konsumen dengan suatu pengukuran target Sigma Quality Level. Kerangka analisa yang 

digunakan dalam analisis ini dikenal dengan DMAIC yaitu define (identifikasi masalah), 

measure (pengukuran performance kualitas), analyze (melakukan analisa terhadap 

penyebab kecacatan), improvement (melakukan usaha perbaikan untuk meningkatkan 

kualitas), dan control (pengendalian). Kelima tahapan tersebut, dilakukan sebagai usaha dari 

peningkatan suatu kinerja. Metode ini mempunyai tujuan untuk selalu memperkecil variasi 

hingga mendekati ke arah sempurna (zero defect). Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang komponen pelayanan akademik yang perlu ditingkatkan 

kualitasnya.  

Berbagai pelayanan akademik telah diberikan oleh PTS kepada mahasiswanya untuk 

menunjang proses belajar. Bentuk pelayanan yang diberikan antara lain: Perpustakaan, Lab 

Komputer, Administrasi Pendidikan, Kegiatan Kemahasiswaan dan lain-lain. Namun demikian 

kualitas pelayanan akademik tersebut perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi 

lebih baik. Mengingat masih banyaknya komponen pelayanan akademik yang harus 

diberikan, tentunya peningkatan kualitas komponen tersebut secara simultan bukan 

merupakan hal yang mudah.  

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu PTS di Tangerang Selatan. Metode yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa non- reguler sabtu Jurusan MIPA semester 5,6,7 karena dianggap telah 

merasakan pelayanan yang cukup lama di PTS. Setelah di uji validitas dan reliabilitasnya 

analisis selanjutnya yaitu pengukuran Servqual GAP dan dilanjutkan dengan Analisa Six 

Sigma. Selanjutnya melakukan Analisa dengan menggunakan Diagram Fishbone (Diagram 

Sebab - Akibat).  

HASIL DAN PEBAHASAN 

Hasil 

Setelah di uji validitas dan reliabilitasnya analisis selanjutnya yaitu: 

Pengukuran Servqual Gap 

Tahap 1  

Agar dapat menganalisa kesenjangan (gap) terlebih dahulu butir-butir dalam 

kuesioner dipisahkan sesuai dengan faktor-faktor timbulnya gap. Berikut adalah kelompok 

kuesioner beserta butir-butir pernyataan yang menjadi faktor penyebab timbulnya 

kesenjangan (gap).  

Dimensi 1 (Tangible), Dimensi 2 (Reliability), Dimensi 3 (Responsiveness), Dimensi 4 

(Assurance), Dimensi 5 (Emphaty) 
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Tahap 2 

Setelah butir-butir pernyataan dikelompokkan maka selanjutnya dihitung rata-rata 

skor untuk masing-masing dimensi.  

Setelah diperoleh rata-rata skor untuk setiap dimensi servqual kemudian di dapat 

besarnya kesenjangan (gap) dengan cara: Servqual Gap = skor kepuasan (kinerja) – skor 

harapan (kepentingan). Hasil perhitungannya sebagai berikut: 

No Dimensi Kepuasan Harapan GAP 
1. Tangible (bukti fisik) 3,10 4,47 -1. 37 

2. Reliability (Kehandalan) 3,30 4,36 -1,06 

3. Responsiveness (Daya Tangkap) 3,31 4,51 -1,20 

4. Assurance (Jaminan) 3,26 4,53 -1,27 

5. Emphaty (empati) 3,28 4,56 -1,28 

 

Pengukuran Tingkat Sigma 

Sedangkan untuk mengetahui Level Sigma tiap dimensi Serqual maka dilakukan 

perhitungan. Adapun langkah dan hasil perhitungan adalah sebagai berikut: 

No Dimensi Kepuasan 
(1) 

Gap 
(2) 

Target 
kepuasan 

(3) 

Tingkat Kepuasan 
=((1)/(3))x100% 

DPMO 
=(1[(1)/(4)] 
x1000000) 

Sigma 

1 Tangible 3,10 -1. 37 4 77,5 225000 2,26 

2 Reliability 3,30 -1,06 4 82,5 175000 2,43 

3 Responsiveness 3,31 -1,20 4 82,75 172500 2,44 

4 Assurance 3,26 -1,27 4 81,5 185000 2,40 

5 Emphaty 3,28 -1,28 4 82 180000 2,42 

 

Penjelasan dari masing-masing dimensi digunakan untuk mengetahui dimensi yang 

menjadi baseline (titik awal) kinerja yang perlu ditingkatkakn atau diperbaiki. Sedangkan 

untuk mengetahui atribut-atribut pada dimensi servqual mana yang memberikan kontribusi 

yang paling besar maupun yang paling kecil terhadap kesenjangan (gap) yang terjadi, maka 

dilakukan perhitungan. Adapun langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Jumlahkan seluruh skor dari harapan dan kepuasan setiap butir pernyataan kemudian 

dibagi dengan jumlah seluruh responden.  

2. Gap = skor kepuasan – skor harapan  

Misal pada atribut T1: gap= 3,10 – 4,47 = -1,37 dan seterusnya 

Selanjutnya hasil-hasil yang diperoleh dari mahasiswa berkaitan dengan persepsi 

mereka tentang harapan dan kepuasan terhadap setiap atribut atau karakteristik kualitas 

(CTQ) kunci menjadi nilai sigma. Adapun langkah perhitungan sebagai berikut: 

1. Tingkat kepuasan sekarang diperoleh dengan cara: 

Tingkat kepuasan sekarang = (kepuasan/target kepuasan) x 100% 

Misal pada atribut T1: Tingkat kepuasannya = (3,23/4) x 100% = 80,75% 

2. Tingkat kepuasan dalam metode Six Sigma adalah 100% atau pada skor 4 dalam skala 1 

– 5.  

DPMO = [1-(kepuasan/target kepuasan )] x 1000000,  
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Misal pada atribut T1: DPMO = [1 – (3,23/4)] x 1000000 = 192500 

3. Nilai Sigma dapat diperoleh dengan cara mengkonversikan tingkat sigma dengan 

menggunankan bantuan microsoft excle dengan formula  

Nilai sigma = NORMSINV ((1000000 – DPMO/1000000)+1,5 Nilai sigma = 

NORMSINV((1000000-192500)/1000000)+1,5) = 2,37  

Dan seterusnya 

Pembahasan 

Analisa Servqual 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner yang diisi oleh mahasiswa, masih terdapat 

atribut-atribut pelayanan di Jurusan MIPA yang dinilai memiliki tingkat harapan 

(kepentingan) tinggi namun kepuasan (kinerja) rendah sehingga perlu dilakukan 

peningkatan, diantaranya adalah: 

1. Kelengkapan buku dan kebersihan perpustakaan dimana memiliki tingkat harapan 

(kepentingan) 4,42 dan tingkat kepuasan (kinerja) 2,77 

2. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan bersih dimana memiliki tingkat harapan 

(kepentingan) 4,56 dan tingkat kepuasan (kinerja) 2,87 

3. PTS tersebut menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dimana memiliki 

tingkat harapan (kepentingan) 4,62 dan tingkat kepuasan (kinerja) 2,77 

Analisa Six Sigma 

Pelayanan yang diberikan PTS secara terperinci pada masing-masing dimensi 

layanan kulitas memiliki kapabilitas proses yang berada pada level sigma 2,26 – 2,44, 

namun secara keseluruhan dapat diartikan pula bahwa kapabilitas proses layanan akadamik 

di PTS rata-rata berada pada level 2,35 sigma, dengan nilai DPMO sebesar 198750 DPMO 

dan tingkat kepuasan terhadap kualitas layanan sebesar 80,1%.  

Level Sigma terbesar berada pada dimensi Responsiveness yaitu sebesar 2,44 

sigma. Dengan nilai DPMO sebesar 172500 dan tingkat kepuasan terhadap kualitas layanan 

sebesar 82,75%.  

Level Sigma terendah berada pada dimensi Tangible yaitu sebesar 2,26 sigma. 

Dengan nilai DPMO sebesar 225000 dan tingkat kepuasan terhadap kualitas layanan sebesar 

77,5%.  

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pelayanan yang dicapai oleh pelayanan 

akademik di PTS selama periode penelitian memberikan hasil yang sudah cukup baik. 

Namun dalam terminologi six sigma, perusahaan pada level tersebut masih belum mampu 

memberikan kualitas pelayanan yang maksimal sehingga masih jauh sekali dari yang 

diharapkan untuk mencapai level 6 sigma, hal ini dapat dilihat dari besaran DPMO masing-

masing dimensi.  
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Analisa Pengukuran Baseline Kinerja pada Tingkat Outcome Berdasarkan Atribut 

Dimensi Tangible (Fisik) 

Pada dimensi tangible terlihat besarnya rata-rata DPMO adalah 191250, yang dapat 

diartikan dari sejuta kesempatan yang ada terdapat 191250 kemungkinan pelayanan dalam 

bentuk tampilan fisik yang ada menimbulkan ketidakpuasan bagi konsumen (mahasiswa). 

Sementara mahasiswa menganggap bahwa tampilan fisik merupakan cerminan 

profesionalisme dari perusahaan (kampus).  

Atribut dengan level sigma paling besar pada dimensi ini adalah pada atribut ruang 

kuliah sejuk dan nyaman. Dengan level sigma sebesar 2,94, hal ini membuktikan bahwa 

keberadaan ruang kuliah yang sejuk dan nyaman telah sesuai dengan harapan mahasiswa. 

Sementara itu level sigma terendah terdapat pada atribut Kelengkapan buku dan kebersihan 

perpustakaan dengan level sigma 2,00, hal ini membuktikan bahwa buku dan jurnal yang 

tersedia serta kebersihan perpustakaan sekarang dinilai masih kurang oleh mahasiswa.  

Dimensi Reliability (Reliabilitas) 

Dimensi Reliability memiliki rata-rata tingkat DPMO sebesar 172500, yang 

membuktikan bahwa pelayanan yang sudah dijanjikan tidak dapat dilaksanakan secara 

akurat dan tidak dapat diandalkan. Level sigma yang paling besar pada dimensi ini terdapat 

pada atribut Dosen datang tepat waktu dengan level sigma sebesar 2,65, hal ini 

membuktikan bahwa atribut tersebut memiliki kinerja yang cukup baik, walaupun 

sebenarnya masih jauh dari harapan. Sementra itu level sigma terendah berada pada atribut 

Bahan ajar suplemen (hand out, modul, dll) yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

melengkapi materi perkuliahan dengan level sigma sebesar 2,27, hal ini membuktikan bahwa 

mahasiswa tidak puas dengan Bahan ajar suplemen (hand out, modul, dll) yang diberikan 

kepada mahasiswa untuk melengkapi materi perkuliahan.  

Dimensi Responsiveness (Daya Tangkap) 

Pada dimensi responsiveness memiliki rata-rata tingkat DPMO sebesar 162500, yang 

membuktikan bahwa masih kurangnya daya tangkap dalam melayani mahasiswa. Level 

sigma paling besar pada dimensi ini terdapat pada atribut Kemampuan dosen menjawab 

pertanyaan di dalam maupun diluar kelas dengan level sigma sebesar 2,71, hal ini 

membuktikan mahasiswa cukup puas dengan kemampuan dosen dalam menjawab 

pertanyaan di dalam maupun di luar kelas. Sedangkan atribut yang memiliki nilai sigma 

paling rendah adalah UNPAM membantu mahasiswa apabila menghadapi masalah akademik 

dengan level sigma sebesar 2,30, hal ini membuktikan mahasiswa tidak puas dengan pihak 

UNPAM dalam membantu mahasiswa apabila menghadapi masalah akademik.  

Dimensi Assurance (Jaminan) 

Pada dimensi assurance memiliki rata-rata tingkat DPMO sebesar 181250, yang 

membuktikan bahwa masih kurangnya kepercayaan mahasiswa terhadap jaminan yang 

dijanjikan untuk dipenuhi. Level sigma yang paling besar pada dimensi ini terdapat pada 

atribut Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran dengan level 

sigma sebesar 2,45. Sedangkan atribut dengan level sigma paling rendah adalah 

permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh UNPAM melalui dosen pembimbing 

akademik dengan level sigma sebesar 2,37  
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Dimensi Emphaty (Empati) 

Pada dimensi emphaty memiliki rata-rata tingkat DPMO sebesar 207500, yang 

membuktikan bahwa rasa empati yang dirasakan oleh mahasiswa masih kurang. Level sigma 

paling besar pada dimensi ini terdapat pada atribut Kesabaran dan keramahan dosen dalam 

proses belajar mengajar dengan level sigma sebesar 2,74, hal ini membuktikan mahasiswa 

cukup puas dengan Kesabaran dan keramahan dosen dalam proses belajar mengajar. 

Sedangkan atribut yang memiliki nilai sigma paling rendah adalah UNPAM menyediakan 

beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dengan level sigma sebesar 2,00, hal ini 

membuktikan mahasiswa tidak puas dengan pihak UNPAM dalam penyediaan beasiswa bagi 

mahasiswa yang berprestasi.  

Analisa Diagram Sebab-Akibat 

Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan pemilihan proses yang akan diperbaiki 

dengan memetakan proses untuk memberikan gambaran umum tentang aliran fisik dan 

aliran informasi dari layanan yang diamati dengan menggunakan diagram fishbone. 

Misalkan seperti pada atribut Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan bersih, yang 

memiliki kinerja paling rendah diantara atribut-atribut yang lain.  

 

Analisa: 

- Kebersihan kamar kecil yang masih kurang, misal ketika ke kamar kecil masih ditemukan 

kotoran seperti lumut atau tanah di lantai, kosetnya kurang bersih.  

- Banyak kamar kecil yang di kunci dan tidak bisa digunakan, misalnya saat ke kamar kecil 

lantai 6 banyak kamar kecil yang di kunci sedangkan ada yang tidak di kunci tidak ada 

gayung dan air keran mati.  

- Banyak coretan-coretan, misalnya saat ke kamar kecil lantai 1 masih ditemukan banyak 

coretan-coretan di dinding kamar kecil.  

- Tidak ditemukan sabun cuci tangan, misalnya saat ke kamar kecil unpam utama lantai 1, 

dan lantai 2 tidak ditemukan sabun cuci tangan serta lantai 6 
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Alternatif rencana/rekomendasi tindakan: 

- Sebaiknya dilakukan pembersihan kamar kecil yang lebih sering agar kebersihan selalu 

terjaga.  

- Memperbaiki kamar kecil yang rusak agar bisa digunakan, menambah jumlah gayung dan 

ember.  

- Tidak mencoret-coret kamar kecil.  

- Menyediakan sabun cuci tangan serta pengharum ruangan di kamar kecil.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa Servqual dan Six Sigma, diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Besar gap (kesenjangan) antara harapan dengan kualitas layanan yang diberikan dengan 

metode Servqual. Mahasiswa memiliki harapan yang tinggi terhadap atribut beasiswa 

untuk mahasiswa yang berprestasi. Ini disebabkan PTS tersebut tidak memberikan 

beasiswa terhadap mahasiswa yang berprestasi. Atribut ini dianggap sangat penting 

keberadaannya oleh mahasiswa.  

2. Berdasarkan analisa servqual yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kepuasan mahasiswa cukup memuaskan karena dengan rata-rata kepuasan 80,88%. 

Salah satu contoh atribut yang memiliki nilai kepuasan sangat tinggi adalah ruang kuliah 

yang sejuk dan nyaman yaitu sebesar 92,5%, sedangkan atribut yang memiliki tingkat 

kepuasan paling rendah adalah atribut menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang 

berprestasi yaitu sebesar 69,25% 

3. Atribut-atribut yang perlu dilakukan perbaikan untuk dapat meningkatkan kepuasan 

mahasiswa terhadap pelayanan akademik dengan metode Six Sigma adalah: 

- Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan bersih.  

- Kelengkapan buku dan kebersihan perpustakaan.  

- Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.  

4. Alternatif rekomendasi perbaikan yang lebih di utamakan untuk meningkatkan kepuasan 

pelayanan akademik di Universitas Pamulang adalah: 

- Sebaiknya dilakukan pembersihan kamar kecil yang lebih terjadwal, memperbaiki kamar 

kecil yang rusak serta menyediakan sabun cuci tangan serta pengharum ruangan di 

kamar kecil.  

- Setelah membaca buku hendaklah meletakkan buku kembali pada tempatnya, serta 

petugas perpustakaan merapihkan rak buku setiap harinya, menambah koleksi buku yang 

berkaitan dengan kuliah.  

- Menyediakan media informasi khusus berupa brosur atau media lainnya tentang 

keberadaan beasiswa di UNPAM.  

Berdasarkan simpulan di atas saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini 

yaitu: 1) Disarankan PTS untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pada komponen 

pelayanan akademik yang masih dianggap kurang baik kualitasnya. Diharapkan selalu 



Analisis Pelayanan Akademik Dengan Menggunakan Metode Service Quality dan Six Sigma 
(Ria Astuti) 

 

50 

 

melakukan pengukuran tingkat sigma untuk mengetahui sejauh mana hasil pelayanan 

akademik yang telah diberikan dan untuk mengukur sejauh mana kesalahan yang dibuat 

dalam melakukan pelayanan kemudian memperbaikinya menjadi lebih baik.  
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