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ABSTRACT 

This research aims to analyze the dimensions of service quality through 

Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy on STIE Madani 

Balikpapan. The population and sample that used are the total number of students 

as much as 387 from all study programs. Then the method of analysis that used 

are validity test and reliability test. 

The result of validity test could be explained : Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, and Empathy as a whole shows the value of r count is 

greater (>) than r table value (0,0997). Then, the result of reliability test could be 

explained : 1). Cronbach's Alpha value is greater than 0.60 (0.814 > 0.60) it can 

be stated that the Tangibles variable is feasible and reliable, 2). Cronbach's 

Alpha value is greater than 0.60 (0.845 > 0.60) it can be stated that the Reliability 

variable is feasible and reliable, 3). Cronbach's Alpha value is greater than 0.60 

(0.693 > 0.60) it can be stated that the Responsiveness variable is feasible and 

reliable, 4). Cronbach's Alpha value is greater than 0.60 (0.893 > 0.60) it can be 

stated that the Assurance variable is feasible and reliable, and 5). Cronbach's 

Alpha value is greater than 0.60 (0.944 > 0.60) it can be stated that the Empathy 

variable is feasible and reliable. 

Keywords : Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, 

Service Quality. 

 

PENDAHULUAN 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MADANI merupakan wujud perubahan status 

dari Akademi Akuntansi Balikpapan (AAB) yang berdiri pada tahun 1995 dengan 

hanya satu program studi yaitu Akuntansi untuk jenjang Diploma Tiga (D-3) 

sesuai dengan S.K. DIKTI Nomor : 042/D/0/1995 Tanggal 16 Mei 1995 dan 

diperbaharui melalui S.K. Nomor : 839/D/T/2008 Tanggal 13 Maret 2008. 

Berdasarkan penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-

PT) dengan surat Nomor : 607/Ak-VI/Dpl-III-010/AAPAKT/IX/2006 Tanggal 1 

September 2006 Akademi Akuntansi Balikpapan saat itu mendapat “Akreditasi 

B” untuk program Diploma Tiga (D-3) dan sekaligus mengukuhkan diri sebagai 



Jurnal Akuntansi Manajemen Madani Vol. 2, No. 1, Maret 2018 
 

 

2 
 

Kampus Pertama ter- Akreditasi “B” di Balikpapan. Dari predikat tersebut tentu 

saja banyak perusahaan swasta/instansi pemerintah yang lebih memprioritaskan 

lulusan dari Akademi Akuntansi Balikpapan. Selanjutnya dengan ijin 

penyelenggaraan berdasarkan S.K. Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 

266/D/O/2008 Tanggal 31 Desember 2008 status Akademi Akuntansi Balikpapan 

(AAB) ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) MADANI 

Balikpapan. 

Saat ini STIE MADANI Balikpapan telah menyelenggarakan 3 (tiga) jenjang 

pendidikan yaitu : 

1. Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1) dengan dua Program Studi : 

a. Program Studi Akuntansi dengan status Terakreditasi B melalui SK BAN-PT 

Nomor : 3411/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017. 

b. Program Studi  Manajemen dengan status Terakreditasi B melalui SK BAN-PT 

Nomor : 1865/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017. 

2. Jenjang Pendidikan Diploma Tiga (D-3) dengan satu Program Studi yaitu 

Program Studi Akuntansi dengan status Terakreditasi B melalui SK BAN-PT 

Nomor : 2948/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016. 

Seiring dengan berjalannya waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 

2013 penerimaan mahasiswa baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan, 

namun sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami penurunan. Penurunan 

jumlah mahasiswa tersebut dapat digambarkan melalui grafik dan kurva 

sebagaimana tersebut di bawah ini : 

Gambar 1. 

Grafik Keadaan Mahasiswa Baru STIE Madani Balikpapan 
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Gambar 2. 

Kurva Keadaan Mahasiswa Baru STIE Madani Balikpapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan memperhatikan grafik dan kurva di atas, maka keadaan mahasiswa 

baru STIE Madani Balikpapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak 

tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Total mahasiswa tahun 2013 sejumlah 240 mahasiswa, karena sebagai tahun dasar 

penelitian, maka indeks penurunan 0%. 

2. Total mahasiswa tahun 2014 sejumlah 201 mahasiswa terjadi penurunan 

dibandingkan tahun 2013 dengan indeks penurunan -16%. 

3. Total mahasiswa tahun 2015 sejumlah 131 mahasiswa terjadi penurunan 

dibandingkan tahun 2014 dengan indeks penurunan -35%. 

4. Total mahasiswa tahun 2016 sejumlah 103 mahasiswa terjadi penurunan 

dibandingkan tahun 2015 dengan indeks penurunan -21%. 

5. Total mahasiswa tahun 2017 sejumlah 70 mahasiswa terjadi penurunan 

dibandingkan tahun 2016 dengan indeks penurunan -32%. 

Penurunan jumlah mahasiswa baru sebagaimana telah dijelaskan, menjadi 

titik berat peneliti untuk menggali penyebab terjadinya kondisi tersebut, dengan 

menganalisa melalui dimensi kualitas pelayanan. Sehingga berkaitan hal tersebut 

peneliti tertarik untuk menganalisa permasalahan yang terjadi dengan mengangkat 
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sebuah tema penelitian  “Kualitas Pelayanan STIE Madani Balikpapan 

melalui dimensi Bukti Fisik (Tangibles), Kehandalan (Reliability), Daya 

Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Emphaty) “. 

Untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka suatu penelitian perlu dilakukan 

penelusuran bahwa target apa saja yang ingin dicapai dan sejauhmana dampak 

yang akan ditimbulkan dari penelitian tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, 

maka tujuan penelitian yaitu : Untuk mengukur kualitas pelayanan STIE Madani 

Balikpapan melalui dimensi bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). 

KERANGKA TEORI 

Pelayanan atau Jasa 

Menurut Kotler (2008:83) pengertian pelayanan yaitu setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Selanjutnya Tjiptono, Fandy (2012:4) menjelaskan bahwa pelayanan (service) 

bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, 

yakni service operations yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui 

keberadaannya oleh pelanggan (back office atau backstage) dan service delivery 

yang biasanya tampak (visible) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front 

office atau frontstage). 

Karakteristik Jasa atau Layanan 

Menurut Tjiptono, Fandy (2012:28) Jasa atau layanan memiliki empat 

karakteristik utama yaitu : 

1. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Jasa/ layanan berbeda secara signifikan dengan barang fisik. Bila barang 

merupakan suatu objek, alat, material atau benda yang bisa dilihat, disentuh dan 

dirasa dengan panca indera; maka jasa/ layanan justru merupakan perbuatan, 

tindakan, pengalaman, proses, kinerja (performance), atau usaha yang sifatnya 

abstrak. Bila barang dapat dimiliki , maka jasa/ layanan cenderung hanya dapat 

dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki (non- ownership). 

 

2. Jasa bersifat intangible 

Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar 

atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang konsumen jasa tidak dapat 

menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami atau mengkonsumsinya 

sendiri.   

3. Bervariasi (Heterogeneity) 
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Layanan bersifat varibel atau heterogen karena merupakan non- standardized 

output, artinya bentuk, kualitas dan jenisnya sangat beraneka ragam, tergantung 

pada siapa, kapan, dan di mana layanan tersebut dihasilkan. Terdapat tiga faktor 

yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa, yaitu : a. kerja sama atau partisipasi 

pelanggan selama penyampaian layanan; b. moral/ motivasi karyawan dalam 

melayani pelanggan; serta c. beban kerja perusahaan. 

4. Tidak Terpisahkan (Inseparability) 

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Interaksi antara penyedia jasa dan 

pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa/ layanan bersangkutan. 

Keduanya mempengaruhi hasil (outcome) dari jasa/ layanan bersangkutan. Dalam 

hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas staff layanan 

merupakan unsur kritis. Implikasinya, sukses tidaknya jasa/ layanan bersangkutan 

ditunjang oleh kemampuan organisasi dalam melakukan proses rekrutmen dan 

seleksi, penilaian kinerja, sistem kompensasi, pelatihan, dan pengembangan 

karyawannya secara efektif.  

5. Tidak tahan lama (Perishability)   

Perishability berarti bahwa jasa/ layanan adalah komoditas yang tidak tahan lama, 

tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu yang akan datang, dijual 

kembali, atau dikembalikan. Permintaan jasa juga bersifat fluktuasi dan berubah, 

dampaknya perusahaan jasa seringkali mengalami masalah sulit. Oleh karena itu 

perusahaan jasa merancang strategi agar lebih baik dalam menjalankan usahanya 

dengan menyesuaikan permintaan dan penawaran. 

Kualitas Pelayanan 

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) yang dikutip oleh Tjiptono, 

Fandy (2012:174) terdapat lima dimensi pokok untuk mengukur kualitas layanan. 

Dimensi pokok tersebut antara lain: 

1. Realibilitas (Realibility), berkaitan dengan kemampuan perusahaan    

memberikan layanan yang disajikan secara akurat dan memuaskan. 

2. Daya Tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan mereka dengan segera. 

3. Jaminan (Assurance), berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (trust)  

dan keyakinan pelanggan (confidence). 

4. Empati (Empathy), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 
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perhatian personal dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan 

tersebut. 

5. Bukti Fisik (Tangibles), berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan, 

peralatan/ perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi 

perusahaan. 

Pengertian lain mengenai dimensi kualitas pelayanan (reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, tangible) menurut Assegaff (2009:172) adalah : 

1. Keandalan / reliability : merupakan suatu kemampuan dalam memenuhi 

janji (tepat waktu, konsisten, kecepatan dalam pelayanan). Pemenuhan janji dalam 

pelayanan akan terkait dan mencerminkan kredibilitas perusahaan dalam 

pelayanan. Tingkat kompentensi perusahaan juga dapat dilihat dari sini, sejauh 

mana tingkat  kemampuan perusahaan dapat ditunjukkan. Keandalan berkaitan 

dengan probabilitas atau kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya 

secara berhasil dalam periode waktu tertentu dibawah kondisi tertentu dengan 

demikian keandalan merupakan karakteristik yang merefleksikan kemungkinan 

atau probabilitas tingkat keberhasilan. 

2. Daya tanggap / responsiveness : merupakan suatu kebijakan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan. Pada 

pelayanan, kemampuan untuk segera mengatasi kegagalan secara profesional 

dapat memberikan persepsi yang positif terhadap kualitas pelayanan. Adapun 

bentuk kepedulian tersebut dapat dilakukan baik melalui pencapaian informasi 

atau penjelasan-penjelasan ataupun melalui tindakan yang dapat dirasakan 

manfaatnya oleh pelanggan. 

3. Jaminan / assurance : merupakan pengetahuan dan keramahan karyawan 

serta kemampuan melaksanakan tugas secara spontan yang dapat menjamin kerja 

yang baik, sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Tingkat 

pengetahuan mereka akan menunjukkan tingkat kepercayaan bagi pelanggan, 

sikap ramah, sopan bersahabat adalah menunjukkan adanya perhatian pada 

pelanggan. 

4. Empati / empathy : memberikan jaminan yang bersifat individual atau 

pribadi kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan pelanggan. 

Tingkat kepedulian dan perhatian perusahaan pada pelanggannya secara 

individual akan sangat didambakan oleh pelanggan. Persoalan dan masalah dapat 

muncul dan sejauh mana tingkat kepedulian untuk menyelesaikan masalah, 

mengerti kemauan dan kebutuhan pelanggan dapat diaktualisasikan. Kepedulian 

terhadap masalah yang dihadapi pelanggan, mendengarkan serta berkomunikasi 

secara individual, kesemuanya itu akan menunjukkan sejauh mana tingkat 

pelayanan yang diberikan. 

5. Bukti fisik/ tangibles : merupakan seberapa baik penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik harus dapat diandalkan. Penampilan fisik 

pelayanan, kayawan, dan komunikasi akan memberikan warna dalam pelayanan 
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pelanggan. Tingkat kelengkapan peralatan atau teknologi yang digunakan akan 

berpengaruh pada pelayanan pelanggan. Karyawan adalah sosok yang 

memberikan perhatian terkait dengan sikap,penampilan dan bagaimana mereka 

menyampaikan kesan pelayanan. Dalam hal ini sejauh mana perusahaan 

memfasilitasi sarana komunikasi sebagai upaya untuk memberikan kemudahan 

dalam pelayanan adalah hal yang tidak terpisahkan. 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008:182) bahwa : Dalam salah satu studi 

mengenai SERVQUAL oleh Parasuraman (1988) yang melibatkan 800 pelanggan 

(yang terbagi dalam empat perusahaan) berusia 25 tahun ke atas, disimpulkan 

bahwa terdapat lima dimensi SERVQUAL sebagai berikut (Parasuraman, dkk., 

1998) : 

1. Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh : gedung, gudang, dan lain-lain), 

perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta penampilan 

pegawainya. 

2. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan 

yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan 

dengan akurasi yang tinggi. 

3. Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu 

persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

4. Jaminan dan Kepastian (Assurance), yaitu pengetahuan, kesopan santunan, 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain 

komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 

kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy). 

5. Empati (emphaty), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. Di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan 

secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Kepuasan Pelanggan 

Kata „kepuasan atau satisfaction‟ berasal dari bahasa Latin “satis” (artinya cukup 

baik, memadai) dan „facio‟ (melakukan atau membuat). Secara sederhana 
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kepuasan dapat diartikan sebagai „upaya pemenuhan sesuatu‟ atau „membuat 

sesuatu memadai‟. Namun, ditinjau dari perspektif perilaku konsumen, istilah 

„kepuasan pelanggan‟ lantas menjadi sesuatu yang kompleks (Tjiptono, Fandy 

2014:353). 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori dan praktik 

pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis. 

Kepuasan pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek krusial, seperti 

terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatnya reputasi perusahaan, berkurangnya 

elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan meningkatnya 

efisiensi dan produktivitas karyawan, menurut Anderson, et. Al., 1994; Anderson, 

et. Al. 1997; Edvardsson, et. Al., 2000 dalam Tjiptono, Fandy (2014:353). 

METODE PENELITIAN 

Menurut Umar (2005:65) penelitian menurut jenisnya dibedakan menjadi: 1) 

Penelitian Kualitatif : menggunakan data yang bukan dalam bentuk skala rasio, 

yang tidak berupa angka-angka, misalnya seperti keterangan mengenai sejarah 

perusahaan; 2) Penelitian Kuantitatif : merupakan penelitian yang lebih 

berdasarkan pada data yang berupa angka dan dapat dihitung. Angka mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam pembuatan, penggunaan dan pemecahan 

model kuantitatif. 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kombinasi yang oleh Sugiyono (2011:404) 

dinyatakan bahwa jenis penelitian kombinasi merupakan jenis penelitian yang 

dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang 

mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan 

metode kualitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan 

penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan 

objektif. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau 

perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang 

biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2013:42). Data primer penelitian diperoleh 

dari hasil pengisian kuesioner (angket) dengan cara memilih salah satu jawaban 

dari masing-masing pernyataan melalui Skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2015:169) prosedur skala likert ini adalah menentukan skor 

atas pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan. Jawaban dari responden dibagi 

dalam lima kategori penilaian, masing-masing pertanyaan diberi skor 1-5. 

Alternatif jawaban dalam penelitian ini terdiri dari lima jawaban yang 

mengandung variasi nilai bertingkat yaitu: sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1, 

tidak setuju (TS) diberi skor 2, kurang setuju (KS) diberi skor 3, setuju (S) diberi 

skor 4, dan sangat setuju (SS) diberi skor 5. 

Umar (2005:130) data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang digambarkan lewat 

angka, simbol, kode, dan lain-lain. Pengelompokan data dapat diklasifikasikan 
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menjadi beberapa bagian disesuaikan dengan karakteristiknya yaitu sebagai 

berikut : 

Data Primer : 

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau 

perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa 

dilakukan oleh peneliti. 

Data Sekunder : 

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel 

atau diagram- diagram. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang akan diproses/diolah lebih lanjut oleh 

peneliti. 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generaliasasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono (2012:80). Menurut 

Sugiyono (2012:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah  sampel jenuh karena jumlah populasi sama dengan jumlah 

sampel. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi 

relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota 

populasi dijadikan sampel (Sugiono, 2008:123). Selanjutnya jumlah populasi yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 387 responden. 

Uji Validitas  

Ghozali (2013:52) mengungkapkan bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas berguna untuk mengetahui 

apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti 

karena dianggap tidak relevan (Umar, 2013:52). Validitas item adalah kecermatan 

suatu item atau instrumen data dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item 

dikatakan valid jika terjadi korelasi yang kuat dengan skor totalnya. Hal ini 

menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap sesuatu yang 

ingin diungkap. 

Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada 

responden dengan menggunakan kuisioner atau angket dengan tujuan untuk 

mengungkap sesuatu. Pengujian validitas item dalam SPSS menggunakan dua alat 
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analisis yaitu Korelasi Pearson dan Corrected Item Total Correlation. Teknik uji 

validitas item dengan korelasi Pearson yaitu dengan cara mengkorelasikan skor 

item dengan skor total item.  

Kemudian, pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel 

pada tingkat signifikansi dengan uji dua sisi. Untuk menghitung uji validitas, 

caranya ialah membandingkan nilai correlated item-total correlations (r hitung) 

dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel pada tingkat 

signifikansi 0,05 dan nilai positif, maka pertanyaan atau indikator tersebut valid 

(Ghozali, 2013:52). Adapun ketentuan dalam uji ini, yaitu : 

1. r hitung ≥ r tabel, artinya pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 

valid. 

2. r hitung ≤ r tabel, artinya pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak 

valid. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47). Umar (2013:54) berpendapat bahwa uji 

reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrument yang dalam hal ini 

kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang 

sama. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha (α) > 0,60, apabila nilai korelasi < 0,60, maka dikatakan item 

tersebut kurang reliabel (Sujarweni, 2014:192). 

Reliability Analysis adalah analisis yang banyak digunakan untuk mengetahui 

keajekan atau konsistensi alat ukur yang menggunakan skala, kuisioner, atau 

angket. Maksudnya untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut akan 

mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran dilakukan 

pengulangan. Selain itu analisis ini berguna untuk mengukur validitas item butir 

pertanyaan dengan teknik Corrected Item Total Correlation, yaitu 

mengkorelasikan antara skor item dengan total item, kemudian melakukan 

korelasi terhadap nilai koefisien korelasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner. Uji ini 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil r hitung dengan r tabel. Dalam 

penelitian ini nilai r tabel sebesar 0,0997 yang diperoleh dari nilai df (n-2), yaitu 

387 – 2 = 385. Apabila nilai r hitung suatu item pernyataan besarnya lebih dari 

0,0997 maka item tersebut dinyatakan valid. Berikut hasil perhitungan uji 

validitas untuk masing-masing variabel dengan menggunakan program SPSS 22.0 

for Windows sebagaimana tabel berikut ini : 
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Tabel 1. 

Hasil Uji Validitas Variabel Bukti Fisik (Tangibles) 

 BUKTI

FISIK 

_1 

BUKTI

FISIK 

_2 

BUKTI

FISIK 

_3 

BUKTI

FISIK 

_4 

BUKTI

FISIK 

_5 

BUKTI

FISIK 

_6 

BUKTI

FISIK 

_7 

BUKTI

FISIK 

_8 

BUKTI 

FISIK_ 

TOTAL 

BUKTI FISIK_1 Pearson Correlation 1 .488** .420** .336** .307** .266** .325** .264** .623** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 387 386 387 387 384 386 385 384 387 

BUKTI FISIK 

_2 

Pearson Correlation .488** 1 .508** .362** .451** .256** .387** .134** .706** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .009 .000 

N 386 386 386 386 383 385 384 383 386 

BUKTI FISIK 

_3 

Pearson Correlation .420** .508** 1 .463** .522** .388** .390** .187** .722** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 387 386 387 387 384 386 385 384 387 

BUKTI FISIK 

_4 

Pearson Correlation .336** .362** .463** 1 .507** .583** .309** .313** .715** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 387 386 387 387 384 386 385 384 387 

BUKTI FISIK 

_5 

Pearson Correlation .307** .451** .522** .507** 1 .487** .341** .185** .731** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 384 383 384 384 384 384 382 382 384 

BUKTI FISIK 

_6 

Pearson Correlation .266** .256** .388** .583** .487** 1 .298** .295** .661** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 386 385 386 386 384 386 384 383 386 

BUKTI FISIK 

_7 

Pearson Correlation .325** .387** .390** .309** .341** .298** 1 .280** .627** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 385 384 385 385 382 384 385 382 385 

BUKTI FISIK 

_8 

Pearson Correlation .264** .134** .187** .313** .185** .295** .280** 1 .471** 

Sig. (2-tailed) .000 .009 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 384 383 384 384 382 383 382 384 384 

BUKTI FISIK 

_TOTAL 

Pearson Correlation .623** .706** .722** .715** .731** .661** .627** .471** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 387 386 387 387 384 386 385 384 387 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan hasil output uji validitas menghasilkan nilai pada baris Pearson 

Correlation seluruhnya memiliki nilai lebih besar (>) dari nilai r tabelnya 

(0,0997), sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh item kuisioner pada variabel 

Bukti Fisik (Tangibles) dalam penelitian ini dinyatakan VALID. 
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Tabel 2. 

Hasil Uji Validitas Variabel Kehandalan (Reliability) 

 

KEHA

NDAL

AN_1 

KEHA

NDAL

AN_2 

KEHA

NDAL

AN_3 

KEHA

NDAL

AN_4 

KEHA

NDAL

AN_5 

KEHA

NDAL

AN_6 

KEHA

NDAL

AN_7 

KEHA

NDAL

AN_8 

KEHANDALAN

_TOTAL 

KEHAND

ALAN_1 

Pearson Correlation 1 .578** .413** .481** .415** .507** .381** .378** .726** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 387 387 386 386 386 385 387 387 387 

KEHAND

ALAN_2 

Pearson Correlation .578** 1 .398** .375** .333** .391** .414** .344** .665** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 387 387 386 386 386 385 387 387 387 

KEHAND

ALAN_3 

Pearson Correlation .413** .398** 1 .339** .266** .406** .363** .317** .605** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 386 386 386 385 385 384 386 386 386 

KEHAND

ALAN_4 

Pearson Correlation .481** .375** .339** 1 .379** .377** .398** .383** .662** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 386 386 385 386 385 384 386 386 386 

KEHAND

ALAN_5 

Pearson Correlation .415** .333** .266** .379** 1 .518** .386** .346** .646** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 386 386 385 385 386 384 386 386 386 

KEHAND

ALAN_6 

Pearson Correlation .507** .391** .406** .377** .518** 1 .519** .490** .750** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 385 385 384 384 384 385 385 385 385 

KEHAND

ALAN_7 

Pearson Correlation .381** .414** .363** .398** .386** .519** 1 .800** .781** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 387 387 386 386 386 385 387 387 387 

KEHAND

ALAN_8 

Pearson Correlation .378** .344** .317** .383** .346** .490** .800** 1 .750** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 387 387 386 386 386 385 387 387 387 

KEHAND

ALAN_TO

TAL 

Pearson Correlation .726** .665** .605** .662** .646** .750** .781** .750** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 387 387 386 386 386 385 387 387 387 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan hasil output uji validitas menghasilkan nilai pada baris Pearson 

Correlation seluruhnya memiliki nilai lebih besar (>) dari nilai r tabelnya 

(0,0997), sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh item kuisioner pada variabel 

Kehandalan (Reliability) dalam penelitian ini dinyatakan VALID. 
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Tabel 3. 

Hasil Uji Validitas Variabel Daya Tanggap (Responsiveness) 

 

DAYA 

TANGGA

P_1 

DAYA 

 TANGGAP 

_2 

DAYA 

TANGGAP 

_3 

DAYA 

TANGGA

P 

_4 

DAYA 

TANGGAP 

_5 

DAYA 

TANGGAP 

_6 

DAYA 

TANG 

GAP_ 

TOTAL 

DAYATANGGAP

_1 

Pearson Correlation 1 .437** .213** .496** .477** .480** .638** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 386 386 385 386 385 385 386 

DAYATANGGAP

_2 

Pearson Correlation .437** 1 .198** .429** .469** .432** .601** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 386 387 386 387 386 386 387 

DAYATANGGAP

_3 

Pearson Correlation .213** .198** 1 .236** .230** .270** .711** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 385 386 386 386 385 385 386 

DAYATANGGAP

_4 

Pearson Correlation .496** .429** .236** 1 .627** .567** .705** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 386 387 386 387 386 386 387 

DAYATANGGAP

_5 

Pearson Correlation .477** .469** .230** .627** 1 .737** .746** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 385 386 385 386 386 385 386 

DAYATANGGAP

_6 

Pearson Correlation .480** .432** .270** .567** .737** 1 .749** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 385 386 385 386 385 386 386 

DAYATANGGAP

_TOTAL 

Pearson Correlation .638** .601** .711** .705** .746** .749** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 386 387 386 387 386 386 387 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan hasil output uji validitas menghasilkan nilai pada baris Pearson 

Correlation seluruhnya memiliki nilai lebih besar (>) dari nilai r tabelnya 

(0,0997), sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh item kuisioner pada variabel 

Daya Tanggap (Responsiveness) dalam penelitian ini dinyatakan VALID. 

Tabel 4. 

Hasil Uji Validitas Variabel Jaminan (Assurance) 

  JAMINAN_

1 

JAMINAN_

2 

JAMINAN_

3 

JAMINAN_

4 

JAMINAN_

5 

JAMINA

N_6 

JAMINAN_

TOTAL 

JAMINAN_1 Pearson Correlation 1 .672** .577** .441** .560** .527** .791** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 357 357 356 356 354 354 357 

JAMINAN_2 Pearson Correlation .672** 1 .833** .541** .556** .569** .860** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 357 357 356 356 354 354 357 

JAMINAN_3 Pearson Correlation .577** .833** 1 .579** .547** .529** .813** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 356 356 357 356 354 354 357 

JAMINAN_4 Pearson Correlation .441** .541** .579** 1 .592** .514** .740** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 356 356 356 357 355 355 357 

JAMINAN_5 Pearson Correlation .560** .556** .547** .592** 1 .685** .799** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 354 354 354 355 355 354 355 

JAMINAN_6 Pearson Correlation .527** .569** .529** .514** .685** 1 .779** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 354 354 354 355 354 355 355 

JAMINAN_

TOTAL 

Pearson Correlation .791** .860** .813** .740** .799** .779** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 357 357 357 357 355 355 387 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan hasil output uji validitas menghasilkan nilai pada baris Pearson 

Correlation seluruhnya memiliki nilai lebih besar (>) dari nilai r tabelnya 
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(0,0997), sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh item kuisioner pada variabel 

Jaminan (Assurance) dalam penelitian ini dinyatakan VALID. 

Tabel 5. 

Hasil Uji Validitas Variabel Empati (Emphaty) 

 EMPATI

_1 

EMPATI

_2 

EMPATI

_3 

EMPATI

_4 

EMPATI

_5 

EMPAT

I 6 

EMPATI

_7 

EMPATI

_TOTAL 

EMPATI_1 Pearson Correlation 1 .651** .632** .665** .676** .672** .660** .823** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 357 357 356 357 357 357 357 357 

EMPATI_2 Pearson Correlation .651** 1 .801** .725** .652** .687** .630** .854** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 357 357 356 357 357 357 357 357 

EMPATI_3 Pearson Correlation .632** .801** 1 .782** .696** .719** .662** .873** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 356 356 356 356 356 356 356 356 

EMPATI_4 Pearson Correlation .665** .725** .782** 1 .784** .773** .719** .896** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 357 357 356 357 357 357 357 357 

EMPATI_5 Pearson Correlation .676** .652** .696** .784** 1 .813** .724** .878** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 357 357 356 357 357 357 357 357 

EMPATI_6 Pearson Correlation .672** .687** .719** .773** .813** 1 .737** .887** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 357 357 356 357 357 357 357 357 

EMPATI_7 Pearson Correlation .660** .630** .662** .719** .724** .737** 1 .845** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 357 357 356 357 357 357 357 357 

EMPATI_ 

TOTAL 

Pearson Correlation .823** .854** .873** .896** .878** .887** .845** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 357 357 356 357 357 357 357 387 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan hasil output uji validitas menghasilkan nilai pada baris Pearson 

Correlation seluruhnya memiliki nilai lebih besar (>) dari nilai r tabelnya 

(0,0997), sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh item kuisioner pada variabel 

Empati (Emphaty) dalam penelitian ini dinyatakan VALID. 

B. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menguji ketepatan alat ukur dengan koefisien 

Cronbach’s Alpha yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini, setiap variabel 

dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha  > 0,6. Berikut hasil perhitungan 

uji masing-masing variabel  dengan menggunakan program SPSS 22.0 for 

windows : 
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Tabel 6. 

 Hasil Uji Reliabilitas Bukti Fisik (Tangibles) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.814 8 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

BUKTI FISIK_1 25.70 16.156 .514 .795 

BUKTI FISIK _2 26.50 13.986 .574 .788 

BUKTI FISIK _3 25.90 14.940 .630 .778 

BUKTI FISIK _4 25.85 15.178 .605 .782 

BUKTI FISIK _5 26.31 14.456 .607 .780 

BUKTI FISIK _6 25.72 15.883 .538 .792 

BUKTI FISIK _7 25.91 15.600 .477 .800 

BUKTI FISIK _8 25.21 17.333 .310 .819 

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai koefisien Cronbach’s Alpha pada variabel 

Bukti Fisik (Tangibles) menunjukkan angka sebesar 0,814 dimana hasil jawaban 

responden atas pertanyaan dan pernyataan angket/kuesioner penelitian 

dipersentasekan menjadi 81,4%. Hal ini mengindikasikan besarnya Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,60 (0,814 > 0,60), maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

Bukti Fisik (Tangibles) layak dipakai dan dinyatakan reliabel. Sedangkan nilai 

korelasi item dengan total item yang dikoreksi dapat dilihat pada kolom corrected 

item total correlation menunjukkan nilai koefisiennya positif dan lebih besar 

daripada r tabel product moment (0,0997), maka item tersebut dinyatakan 

VALID. 

Tabel 7. 

 Hasil Uji Reliabilitas Kehandalan (Reliability) 

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai koefisien Cronbach’s Alpha pada variabel 

Kehandalan (Reliability) menunjukkan angka sebesar 0,845 dimana hasil jawaban 

responden atas pertanyaan dan pernyataan angket/kuesioner penelitian 

dipersentasekan menjadi 84,5%. Hal ini mengindikasikan besarnya Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,60 (0,845 > 0,60), maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.845 8 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

KEHANDALAN_1 26.70 13.081 .617 .822 

KEHANDALAN_2 26.62 13.675 .541 .831 

KEHANDALAN_3 26.62 13.611 .483 .837 

KEHANDALAN_4 26.78 13.076 .529 .832 

KEHANDALAN_5 26.89 12.868 .533 .832 

KEHANDALAN_6 26.62 12.793 .654 .817 

KEHANDALAN_7 26.88 11.794 .670 .814 

KEHANDALAN_8 26.90 12.226 .623 .821 



Jurnal Akuntansi Manajemen Madani Vol. 2, No. 1, Maret 2018 
 

 

16 
 

Kehandalan (Reliability) layak dipakai dan dinyatakan reliabel. Sedangkan nilai 

korelasi item dengan total item yang dikoreksi dapat dilihat pada kolom corrected 

item total correlation menunjukkan nilai koefisiennya positif dan lebih besar 

daripada r tabel product moment (0,0997), maka item tersebut dinyatakan 

VALID. 

Tabel 8. 

Hasil Uji Reliabilitas Daya Tanggap (Responsiveness) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.693 6 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

DAYATANGGAP_1 19.62 15.513 .522 .639 

DAYATANGGAP_2 19.22 16.403 .478 .658 

DAYATANGGAP_3 19.41 10.462 .294 .843 

DAYATANGGAP_4 19.71 15.070 .588 .623 

DAYATANGGAP_5 19.80 14.339 .628 .604 

DAYATANGGAP_6 19.70 14.231 .633 .602 

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai koefisien Cronbach’s Alpha pada variabel 

Daya Tanggap (Responsiveness) menunjukkan angka sebesar 0,693 dimana hasil 

jawaban responden atas pertanyaan dan pernyataan angket/kuesioner penelitian 

dipersentasekan menjadi 69,3%. Hal ini mengindikasikan besarnya Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,60 (0,693 > 0,60), maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

Daya Tanggap (Responsiveness) layak dipakai dan dinyatakan reliabel. Sedangkan 

nilai korelasi item dengan total item yang dikoreksi dapat dilihat pada kolom 

corrected item total correlation menunjukkan nilai koefisiennya positif dan lebih 

besar daripada r tabel product moment (0,0997), maka item tersebut dinyatakan 

VALID. 

Tabel 9. 

Hasil Uji Reliabilitas Jaminan (Assurance) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.893 6 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

JAMINAN_1 18.89 14.089 .680 .880 

JAMINAN_2 18.72 13.979 .798 .860 

JAMINAN_3 18.78 14.061 .761 .866 

JAMINAN_4 18.82 14.994 .644 .884 

JAMINAN_5 18.61 15.041 .724 .873 

JAMINAN_6 18.44 14.623 .684 .878 

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai koefisien Cronbach’s Alpha pada variabel 

Jaminan (Assurance) menunjukkan angka sebesar 0,893 dimana hasil jawaban 
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responden atas pertanyaan dan pernyataan angket/kuesioner penelitian 

dipersentasekan menjadi 89,3%. Hal ini mengindikasikan besarnya Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,60 (0,893 > 0,60), maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

Jaminan (Assurance) layak dipakai dan dinyatakan reliabel. Sedangkan nilai 

korelasi item dengan total item yang dikoreksi dapat dilihat pada kolom corrected 

item total correlation menunjukkan nilai koefisiennya positif dan lebih besar 

daripada r tabel product moment (0,0997), maka item tersebut dinyatakan 

VALID. 

Tabel 10. 

Hasil Uji Reliabilitas Empati (Emphaty) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.944 7 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

EMPATI_1 22.66 27.903 .758 .940 

EMPATI_2 22.66 26.693 .792 .937 

EMPATI_3 22.46 27.573 .825 .934 

EMPATI_4 22.48 27.597 .859 .931 

EMPATI_5 22.42 27.557 .834 .933 

EMPATI_6 22.37 27.698 .847 .932 

EMPATI_7 22.49 27.676 .787 .937 

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai koefisien Cronbach’s Alpha pada variabel 

Empati (Emphaty) menunjukkan angka sebesar 0,944 dimana hasil jawaban 

responden atas pertanyaan dan pernyataan angket/kuesioner penelitian 

dipersentasekan menjadi 94,4%. Hal ini mengindikasikan besarnya Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,60 (0,944 > 0,60), maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

Empati (Emphaty) layak dipakai dan dinyatakan reliabel. Sedangkan nilai korelasi 

item dengan total item yang dikoreksi dapat dilihat pada kolom corrected item 

total correlation menunjukkan nilai koefisiennya positif dan lebih besar daripada 

r tabel product moment (0,0997), maka item tersebut dinyatakan VALID. 

A. Hasil Analisis Bukti Fisik (Tangibles) 

Hasil uji validitas menghasilkan nilai Pearson Correlation lebih besar (>) dari 

nilai r tabelnya (0,0997), artinya bahwa seluruh item kuisioner dalam penelitian 

ini dinyatakan VALID. Sedangkan hasil uji reliabilitas, nilai koefisien Cronbach’s 

Alpha menunjukkan angka sebesar 0,814 lebih besar dari 0,60 (0,814 > 0,60), 

maka dapat dinyatakan bahwa variabel Bukti Fisik (Tangibles) dinyatakan 

RELIABEL. Terbukti bahwa dari bangunan fisik STIE Madani Balikpapan yang 

mudah dijangkau dengan alat transportasi, lokasi yang strategis, kondisi ruangan 

kelas dan kantor dengan ventilasi yang cukup memadai. Demikian juga fasilitas 
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lainnya seperti : perpustakaan, ruang aula, ruang laboratorium, toilet dan lain-lain 

didesain sehingga menambah kenyamanan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Lupiyoadi dan Hamdani (2008:182) bahwa : Bukti Fisik (Tangibles) adalah 

kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak 

eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan 

yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik 

(contoh : gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang 

digunakan (teknologi). 

B. Hasil Analisis Kehandalan (Reliability) 

Hasil uji validitas menghasilkan nilai Pearson Correlation lebih besar (>) dari 

nilai r tabelnya (0,0997), artinya bahwa seluruh item kuisioner dalam penelitian 

ini dinyatakan VALID. Sedangkan hasil uji reliabilitas, nilai koefisien Cronbach’s 

Alpha menunjukkan angka sebesar 0,845 lebih besar dari 0,60 (0,845 > 0,60), 

maka dapat dinyatakan bahwa variabel Kehandalan (Reliability) dinyatakan 

RELIABEL. Terbukti bahwa STIE Madani Balikpapan telah melaksanakan 

standarisasi waktu pelayanan, misalnya : legalisir ijazah selesai dalam 2 (dua) 

hari, pembuatan transkrip nilai selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari, 

penyampaian jadwal kuliah dan jadwal ujian secara tepat waktu, pengumuman 

nilai ujian tepat waktu, pelaksanaan kuliah sesuai jadwal/kalender akademik yang 

telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lupiyoadi dan Hamdani 

(2008:182) bahwa : Kehandalan (Reliability) adalah kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan 

waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.  

C. Hasil Analisis Daya Tanggap (Responsiveness) 

Hasil uji validitas menghasilkan nilai Pearson Correlation lebih besar (>) dari 

nilai r tabelnya (0,0997), artinya bahwa seluruh item kuisioner dalam penelitian 

ini dinyatakan VALID. Sedangkan hasil uji reliabilitas, nilai koefisien Cronbach’s 

Alpha menunjukkan angka sebesar 0,693 lebih besar dari 0,60 (0,693 > 0,60), 

maka dapat dinyatakan bahwa variabel Daya Tanggap (Responsiveness) 

dinyatakan RELIABEL. Terbukti bahwa STIE Madani Balikpapan telah 

melaksanakan pelaporan kelulusan secara rutin menggunakan softcopy dan 

hardcopy untuk mencegah terjadinya pemalsuan dokumen kelulusan, sehingga 

pelaporan PDPT ke Dirjen Dikti dan Kopertis menjadi lebih cepat (tepat waktu). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Lupiyoadi dan Hamdani (2008:182) bahwa : Daya 

Tanggap (Responsiveness) adalah suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu 

persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 
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D. Hasil Analisis Jaminan (Assurance) 

Hasil uji validitas menghasilkan nilai Pearson Correlation lebih besar (>) dari 

nilai r tabelnya (0,0997), artinya bahwa seluruh item kuisioner dalam penelitian 

ini dinyatakan VALID. Sedangkan hasil uji reliabilitas, nilai koefisien Cronbach’s 

Alpha menunjukkan angka sebesar 0,893 lebih besar dari 0,60 (0,893 > 0,60), 

maka dapat dinyatakan bahwa variabel Jaminan (Assurance) dinyatakan 

RELIABEL. Terbukti bahwa STIE Madani Balikpapan tetap memelihara 

keramahan staf / karyawan dalam memberikan pelayanan. Terhadap staf 

administrasi yang kurang ramah dalam melayani mahasiswa, telah dilakukan 

teguran langsung, dirapatkan di tingkat Sekolah Tinggi, dipanggil pimpinan, dan 

dilakukan pembinaan oleh pimpinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lupiyoadi 

dan Hamdani (2008:182) bahwa : Jaminan (Assurance) adalah pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan 

rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa 

komponen antara lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), 

keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy). 

E. Hasil Analisis Empati (Emphaty) 

Hasil uji validitas menghasilkan nilai Pearson Correlation lebih besar (>) dari 

nilai r tabelnya (0,0997), artinya bahwa seluruh item kuisioner dalam penelitian 

ini dinyatakan VALID. Sedangkan hasil uji reliabilitas, nilai koefisien Cronbach’s 

Alpha menunjukkan angka sebesar 0,944 lebih besar dari 0,60 (0,944 > 0,60), 

maka dapat dinyatakan bahwa variabel Empati (Emphaty) dinyatakan 

RELIABEL. Terbukti bahwa STIE Madani Balikpapan berupaya memberikan 

perhatian yang tulus kepada mahasiswa, memahami setiap keluhan dan kesulitan 

mahasiswa dengan memberikan solusi melalui bimbingan konseling. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Lupiyoadi dan Hamdani (2008:182) bahwa : Empati 

(Emphaty) adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. Di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian 

dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dipetik 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bangunan fisik STIE Madani Balikpapan yang mudah dijangkau dengan 

alat transportasi, lokasi yang strategis, kondisi ruangan kelas dan kantor dengan 

ventilasi yang cukup memadai. Demikian juga fasilitas lainnya seperti : 

perpustakaan, ruang aula, ruang laboratorium, toilet dan lain-lain didesain 

sehingga menambah kenyamanan. 

2. STIE Madani Balikpapan telah melaksanakan standarisasi waktu 

pelayanan, misalnya : legalisir ijazah selesai dalam 2 (dua) hari, pembuatan 
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transkrip nilai selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari, penyampaian jadwal kuliah 

dan jadwal ujian secara tepat waktu, pengumuman nilai ujian tepat waktu, 

pelaksanaan kuliah sesuai jadwal/kalender akademik yang telah ditetapkan. 

3. STIE Madani Balikpapan telah melaksanakan pelaporan kelulusan secara 

rutin dengan menggunakan softcopy dan hardcopy untuk mencegah terjadinya 

pemalsuan dokumen kelulusan, sehingga pelaporan PDPT/Forlap ke Dirjen Dikti 

dan Kopertis menjadi lebih cepat (tepat waktu). 

4. STIE Madani Balikpapan tetap memelihara keramahan staf/karyawan 

dalam memberikan pelayanan. Terhadap staf administrasi yang kurang ramah 

dalam melayani mahasiswa, telah dilakukan teguran langsung, dirapatkan di 

tingkat Sekolah Tinggi, dipanggil pimpinan, dan dilakukan pembinaan oleh 

pimpinan. 

5. STIE Madani Balikpapan berupaya memberikan perhatian yang tulus 

kepada mahasiswa, memahami setiap keluhan dan kesulitan mahasiswa dengan 

memberikan solusi melalui bimbingan konseling. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diajukan agar STIE Madani 

Balikpapan tetap dapat mempertahankan kualitas pelayanannya yaitu : 

1. Senantiasa menjaga dan memelihara kondisi fisik gedung, misalnya 

dengan penyediaan fasilitas pelayanan yang standar dan memadai melalui standar 

operasional prosedur. 

2. Tetap memelihara dan meningkatkan lama waktu pelayanan dokumen dan 

non dokumen baik kepada mahasiswa maupun stakeholder lainnya. 

3. Lebih selektif dan teliti terhadap penerbitan dokumen kelulusan baik 

berupa soft copy maupun hard copy guna menghindari pemalsuan data. Demikian 

pula terhadap penerimaan mahasiswa transfer agar selektif terhadap dokumen 

ijazah dari perguruan tinggi sebelumnya. 

4. Perlunya dalam setiap rekrutmen pendidik maupun tenaga kependidikan 

standar kesantunan dan keramahan tetap menjadi prioritas utama, mengingat STIE 

Madani Balikpapan termasuk juga sebagai lembaga pelayanan publik dalam hal 

ini mahasiswa.  

5. Mahasiswa sebagai konsumen utama STIE Madani Balikpapan perlunya 

mendapat dukungan yang tulus dalam setiap penyelesaian keluhan dan kesulitan 

mereka baik yang sifatnya akademik maupun non akademik. 
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