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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Meningkatnya kuantitas perguruan tinggi ini menuntut masing-masing 

lembaga pendidikan harus memperhatikan mutu pendidikan dan kelembagaan 

sehingga mampu serta unggul dalam persaingan tersebut. Di sisi lain perguruan 

tinggi dituntut untuk menggali dan meningkatkan segala aspek pelayanan yang 

prima akan berimplikasi pada peningkatan citra perguruan tinggi dan sebaliknya 

pelayanan yang buruk akan menurunkan citra perguruan tinggi itu sendiri. 

Kualitas merupakan inti dari kesinambungan eksistensi hidup suatu institusi. 

Gerakan revolusi dalam meningkatkan mutu terpadu menjadi kebutuhan sekaligus 

tuntutan yang tidak dapat diabaikan jika institusi tersebut ingin tetap eksis dan 

berkembang. Kompetisi yang semakin ketat antar institusi pendidikan (Perguruan 

Tinggi) semakin menuntut suatu perguruan tinggi untuk selalu memanjakan 

pelanggannya (mahasiswa) dengan pelayanan yang baik, karena mahasiswa akan 

mencari perguruan tinggi yang memberikan pelayanan yang terbaik baginya. 

Kualitas suatu perguruan tinggi sangat ditentukan oleh mutu pelayanan yang 

diberikan, dimana pelayanan yang bermutu dapat diindetifikasi melalui kepuasan 

pelanggan. Bagi sebuah perguruan tinggi pelayanan lebih diorientasikan kepada 

pelanggan  dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai industri jasa harus 

terus memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang, kerena 

kini semakin disadari bahwa pelayaan dan kepuasaan pelanggan merupakan aspek 

vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenagkan persaingan (Tjiptono, 

2004: 145). 
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Layanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada publik. 

Kepuasan mahasiswa ditujukan dengan adanya keloyalan publik pada perguruan 

tinggi dan mahasiswa akan menceritakan mengenai layanan yang memuaskan 

kepada orang lain.  

Parasuraman,  Zeithaml,  dan  Berry (1985:41) mendefinisikan kualitas 

pelayanan sebagai suatu bentuk skap, berkaitan tetapi tidak sama dengan 

kepuasan, sebagai hasil dari perbandingan antara harapan dengan kinerja. 

Berdasarkan definisi ini, maka diharapkan dengan kualitas layanan yang baik dan 

professional akan timbul kepuasan pelanggan. Konsep kualitas pelayanan yang 

sangat popular adalah konsep SerQual yang dkembangkan oleh Parasuraman, 

Berry dan Zeithml (1988: 16). Pertama kali konsep dari dimensi mencakup 

fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; 2) reliability 

(reliabilitas), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat, dan memuaskan; responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan 

staf membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap; 4) 

assurance (jaminan), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat 

dapat dpercaya yang dimiliki staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan; 

dan 5) empathy (empati), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individu para 

pelanggan. 

Adanya kualitas layanan yang baik dan professional di sebuah perguruan 

tinggi akan menimbulkan kepuasan pelanggan dan efeknya akan berpengaruh 

pada  keinginan berperilaku dari publik tersebut .  
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Menurut Tjiptono dalam (Sufiyyah, 2011:85) Perguruan tinggi sebagai salah 

satu institusi pendidikan supaya akuntabel dan bermutu dituntut untuk 

memberikan pelayanan akademik 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 pesangingan.  

Menurut Avianti dalam (Sufiyyah, 2011: 88) Kualitas adalah sesuatu 

yangdinamis terus bergerak, jika bergerak maju dikatakan ada peningkatan mutu, 

jika bergerak mundur dikatakan mutunya. Kualitas dapat berarti superiority atau 

excellence yaitu melebihi standar umum yang berlaku. Sesuatu dapat dikatakan 

berkualitas jika terdapat kecocokan antara syarat-syarat yang dimiliki oleh benda 

atau jasa yang menghendakinya.  

Sedangkan menurut Sviokla dalam (Sufiyyah, 2011: 88) Kualitas layanan 

adalah sejauh mana layanan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Kualitas layanan akademik merupakan 

nilai yang diberikan oleh pelanggan sejauh mana layanan akademik yang 

diberikan sesuai dengan harapan pelangggan. Pelanggan yang akan mengatakan 

layanan itu berkualitas apabila sesuai dengan spesifikasi mereka.  

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 menyatakan bahwa : 

“ Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakam 

oleh penyelenggaraan pelayanan public yang prima dalam arti 

memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun 

penerima pelayanan dan pemberian pelayanan prima kepada 
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masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatue negara 

abdi masyarakat”. 
 

Universitas Negeri Gorontalo merupakan sebuah perguruan tinggi yang 

memiliki jumlah mahasiswa terbesar di Gorontalo. Dengan mempunyai 

mahasiswa yang terbesar banyak diharapkan dapat memberikan kepuasan 

terhadap layanan yang diberikan khususnya pada bagian sekretariat rektorat. 

Ketika mahasiswa membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan pada sekretariat 

rektorat, layanan yang baik sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. 

Kenyataan di lapangan berkaitan dengan kualitas pelayanan di bagian 

sekretariat rektorat masih ada keluhan, walaupun kualitas pelayanan ini sudah di 

ganti yang dimana tadi nya kualitas pelayanan  di lakukan secara manual atau 

bertemu langsung dengan karyawan sekretariat rektorat jika kita membutuhkan 

data-data yang kita inginkan. Namun tidak lain dengan sekarang pelayanan yang 

diberikan kepada mahasiswa sudah menggunakan online atau jaringan akses 

internet yang dapat mempermudah mahasiswa dalam membutuhkan data-data 

yang diinginkan walaupun dari pelayanan akademik online ini sudah diberlakukan 

tapi masih ada saja keluhan yang dirasakan oleh mahasiswa. 

Maka dari itu untuk meningkatkan mutu pelayanan, maka  universitas harus 

bersungguh-sungguh memperhatikan apa yang selalu menjadi kebutuhan dan 

keinginan pada mahasiswa serta memperbaiki kekurangan yang ada. Salah satu 

perbaikan yang harus ditingkatkan adalah dengan menjalankan program akademik 

yang mampu memenuhi tuntutan dan kepuasan untuk para mahasiswanya. 
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Dengan mendengarkan masukan para konsumen atau mahasiswa dan 

kemudian merespon keinginan atau permintaan maka akan memberikan hasil 

yang lebih memuasakan dan membuat konsumen menjadi loyal (A, E. Ellinger (et 

al), 1999). Setiap universitas harus memikirkan strategi yang paling baik, paling 

tepat dan sesuai agar dapat bertahan dan terus berkembang dengan baik dalam 

dunia pendidikan untuk mendapatkan perubahan karakteristik mahasiswa agar 

lebih kritis dan lebih cerdas. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengadakan penelitian 

dengan judul “Analisis Sistem Administrasi Dalam Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Pada Sekretariat Rektorat Universitas Negeri Gorontalo”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, yang menjadi fokus penelitan 

yaitu  Analisis Sistem Administrasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik Pada Sekretariat Rektorat Universitas Negeri Gorontalo. 

C.  Sub Fokus Penelitian 

 Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi subfokus penelitian ini 

adalah: 1) Sistem pelayanan administrasi dalam pelayanan publik pada sekretariat 

rektorat Universitas Negeri Gorontalo, 2) Faktor-faktor yang menentukan sistem 

pelayanan administrasi pada sekretariat rektorat Universitas Negeri Gorontalo.   

D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui sistem pelayanan administrasi pada bagian 

sekretariat rektorat Universitas Negeri Gorontalo  
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan sistem 

pelayanan administrasi pada  bagian sekretariat rektorat 

Universitas Negeri Gorontalo 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoretik dan 

praktis.  

1. Manfaat Teoretik 

Secara teoretik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan keilmuan pada jurusan administrasi publik. Hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pimpinan lembaga Universitas dan seluruh staf lembaga 

universitas, bahkan para pemerhati pendidikan tentang Sistem 

Administrasi Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada 

Sekretariat Rektorat Universitas Negeri Gorontalo. 

 


