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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan banyakanya jumlah perguruan tinggi di Indonesia dan di tambah 

semakin gencarnya promosi perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia, 

maka semua perguruan tinggi memiliki tantangan dan peluang yang sama. Dalam 

arus globalisasi yang semakin tidak mengenal batas antarnegara, keunggulan 

dalam kompetisi saat ini setidaknya ditentukan oleh tiga hal: lebih cepat, lebih 

murah, lebih baik. “Kalau yang mahal lebih baik itu banyak, tapi kita berusaha 

dengan biaya yang lebih murah namun dapat memberika pelayanan yang lebih 

cepat dan lebih baik. Bahwa kualitas pelayanan akan menentukan keberhasilan 

sebuah perguruan tinggi dalam bersaing, keunggulan dalam kompetisi antar 

perguruan tinggi ke depan juga akan ditentukan oleh kualitas layanan di luar 

kelas. Pelayanan di dalam kelas seperti kualitas mengajar seorang dosen sudah 

menjadi sebuah keharusan, dan di saat yang sama, kualitas pelayanan di luar kelas 

seperti layanan informasi akademik, layanan kemahasiswaan, dan layanan terkait 

lainnya semakin bermakna penting untuk menunjang pelayanan pada perguruan 

tinggi. Pelayanan mesti diwujudkan oleh seluruh unit yang ada di perguruan tinggi 

dengan memperhatikan kebutuhan stake holder mulai dari internal kemudian 

kepada pihak ekternal dari waktu ke waktu. Pelayanan bagi eksternal tidak 

mungkin dapat berhasil jika di kalangan internal saja pelayanan tersebut masih 

belum terlaksana dengan baik.  
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Beberapa faktor mengapa konsumen meninggalkan sebuah perusahaan atau 

lembaga adalah buruknya pelayanan perusahaan tersebut terhadap konsumen, 

ketidakpuasan terhadap produk, harga di tempat lain lebih murah. Maka semua 

sivitas di perguruan tinggi perlu memahami adanya perubahan sistem pelayanan 

di antaranya adalah perubahan lingkungan global, penggunaan teknologi 

informasi yang semakin luas dalam multi dimensi kegiatan masyarakat, 

perkembangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan terbaik yang semakin 

tinggi, reaksi kritikal dan emosional dari pelanggan, serta derivasi dan 

konsekuensi dari visi organisasi. 

Pelayanan akademik memiliki tugas untuk melayani yang terbaik dalam 

menunjang kebutuhan mahasiswa dalam proses administrasi perkuliahan. Untuk 

meningkatkan pelayanan akademiknya, Univeritas Jakarta membuat sistem 

informasi akademik (SIAKAD) guna meningkatkan pelayanan akademik secara 

terkomputerisasi atau online.  

SIAKAD secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan perguruan 

tinggi yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk 

meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan dan daya saing perguruan tinggi. 

SIAKAD merupakan sistem yang mengolah data dan melakukan proses 

kegiatan akademik yang melibatkan antara mahasiswa, dosen, administrasi 

akademik, keuangan dan data atribut lainnya. Dengan SIAKAD pekerjaan yang 

biasa dikerjakan secara manual dapat dikerjakan secara seperti kegiatan proses 

administrasi mahasiswa, kegiatan administrasi akademik, proses pada transaksi 

belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa, proses administrasi akademik baik 
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yang menyangkut kelengkapan dokumen dan biaya yang muncul pada kegiatan 

registrasi administrasi akademik. 

SIAKAD dibangun untuk memberikan pelayanan, maupun kebutuhan 

perguruan tinggi terhadap pengelolaan akademik tersebut secara cepat dan tepat. 

SIAKAD sangat membantu dalam pengelolaan data nilai mahasiswa, mata kuliah, 

data dosen, informasi perkuliahan,  pengisian dan perbaikan KRS. Siakad juga 

memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen dalam mengakses informasi 

dimanapun dan kapanpun. Informasi yang dapat diakses diantarana Nilai Mata 

Kuliah, IP dan IPK, Jadwal Kuliah, Absensi, Data Mahasiswa maupun Dosen, alat 

rekam segala kegiatan diperguruan tinggi, Informasi kegiatan kampus lebih up to 

date dan memudahkan pelaporan mahasiswa ke PD-Dikti. 

Dengan adanya wabah Covid-19 ini, penggunaan SIAKAD menjadi hal 

yang sangat penting dikarenakan pelayanan tidak bisa lagi secara manual tapi 

dilakukan secara komputerisasi. Kekurang siapan penggunaan SIAKAD oleh 

sivitas akademik di Univeristas Jakarta Khususnya Fakultas Teknik, hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya ketidak puasan mahasiswa akan pelayanan kampus 

dan melakukan komplen. Selain itu mahasiswa merasa kesusahan dalam 

mendapatkan informasi seperti informasi perkuliahan, jadwal kuliah, UTS, UAS 

dan informasi hasil ujian selain itu informasi kurang up to date. 

Staf akademik merasa kesulitan dalam penggunaan SIAKAD karena 

kurangnya penyuluhan dan pelatihan, sehingga ketika mau menginformasikan 

kegiatan kampus, informasi akademik, pengisian KRS dan permintaan pelayanan 

akademik, komplen atau pengaduan tidak terlayani dengan baik. 
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Kesulitan juga di alami dosen dalam mendapatkan informasi perkuliahan, 

jadwal kuliah dan bimbingan akademik sehinga mahasiswa tidak terlayani dengan 

baik. 

Adanya permasalahan seperti itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul :“Pengaruh Pelayanan Dengan Sisitem Administrasi 

Akademik (SIAKAD) Terhadap Kepuasan Mahasiswa Fakultas Teknik 

Universitas Jakarta”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Kesiapan penggunaan SIAKAD oleh sivitas akademik di Univeristas Jakarta 

Khususnya Fakultas Teknik. 

2. Mahasiswa merasa kesulitan dalam mendapatkan informasi seperti informasi 

perkuliahan, jadwal kuliah, UTS, UAS dan informasi hasil ujian selain itu 

informasi kurang up to date. 

3. Banyaknya ketidak puasan mahasiswa akan pelayanan kampus dan melakukan 

komplen. 

4. Staf akademik merasa kesulitan dalam penggunaan SIAKAD karena kurangya 

penyuluhan dan pelatihan, sehingga ketika mau menginformasikan kegiatan 

kampus, informasi akademik, pengisian KRS dan permintaan pelayanan 

akademik, komplen atau pengaduan tidak terlayani dengan baik. 
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5. Kesulitan juga di alami dosen untuk mendapat informasi perkuliahan, jadwal 

kuliah dan bimbingan akademik sehinga mahasiswa tidak terlayani dengan 

baik. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka 

rumusan masalahnya adalah apakah ada “Pengaruh Pelayanan Dengan Sisitem 

Administrasi Akademik (SIAKAD) Terhadap Kepuasan Mahasiswa Fakultas 

Teknik Universitas Jakarta”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarakan latar belakang masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar “Pengaruh 

Pelayanan Dengan Sisitem Administrasi Akademik (SIAKAD) Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jakarta”. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Metode Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik analisisnya mengunakan 

statistik di bantu dengan program SPSS. Menurut Sugiyono (2015:13), metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian 

ataupun hasil penelitian. 

 

B. Tempat dan WaktuPenelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Jakarta.  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan  

Desember 2020. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generilisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015;117).  

Menurut Sugiyono (2015;118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitidapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Adapun penentuan jumlah sampel yang 

dikembangkan oleh Roscoe dalam Sugiyono (2015;131) adalah ukuran sampel 

yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.  

Metode penarikan sampel yang dilakukan adalah pengambilan sampel 

dengan metode rendom sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa yang aktif pada FT Unija pada tahun akademik 2019/2020 yaitu 164 

mahasiswa. Dalam menentukan jumlah sampel yang dijadikan sebagai responden 

dihitung sesuai rumus Slovin dalam Riduwan, (2013:65) sebagai berikut : 

푛 = 
푁

1 +푁(푒)  

 Dimana :      N = Jumlah Populasi 

                  n = Sampel responden 

        e = tingkat erorr 5% 

sehingga jumlah sampel yang diteliti sebagai berikut: 

   N = 164 

푛 = 
164

1 + 164 (0.1)  

   푛 =  , =  62,12 = 62 (dibulatkan) 
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Dengan pendapat diatas maka sampel dalam kepuasan mahasiswa FT 

Unija sebanyak 62 mahasiswa. 

 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:38) variable adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas, yaitu pelayanan (X1) 

yang diduga mempengaruhi variabel kepuasan sebagai variabel terikat (Y).  Untuk 

lebih jelas penulis gambarkan dalam matrik operasionalisasi variabel yang dapat 

dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 
No Variabel Indikator 
1. 
 

Pelayanan 1) Tangibles (Bukti Fisik) 
2) Responsiveness (Daya Tanggap) 
3) Reliability (kehandalan) 
4) Assurance (Jaminan) 
5) Emphaty (empati) 

2 Kepuasan 1) Harapan 
2) Persepsi  
3) Perasaan  

 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik dan instrument pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer dan sumber sekunder, data yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sumber Primer 

Sumber primer dikumpulkan melalui: observasi, kuesioner dan 

wawancara dijelaskan sebagai berikut: 
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a) Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, maka observasi 

tidak terbatas pada orang, tetapi obyek-obyek alam yang lain. 

b) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Dalam kuesioner ini menggunakan daftar 

pernyataan terstruktur (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono,2015;199). 

c) Wawancara adalah teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan 

organisasi dan literatur-literatur kepustakaan serta observasi yang sudah 

ada kaitannya dengan topik penelitian ini.  

Adapun pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah 

jenis Skala Likert, yaitu variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi sub 

variabel dan menjadi komponen yang dapat terukur (Sugiyono, 2015:133). 

Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 1-5 

dengan keterangan sebagai berikut: 
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1) Responden akan mendapat nilai 5 apabila responden menjawab SP/SS 

(Sangat Puas)/(Sangat Setuju) 

2) Responden akan mendapat nilai 4 apabila responden menjawab P/S 

(Puas)/(Setuju) 

3) Responden akan mendapat nilai 3 apabila responden menjawab CP/CS 

(Cukup Puas)/(Cukup Setuju) 

4) Responden akan mendapat nilai 2 apabila responden menjawab TP/TS 

(Tidak Puas)/(Tidak Setuju) 

5) Responden akan mendapat nilai 1 apabila responden menjawab 

STP/STS (Sangat Tidak Puas)/Sangat Tidak Setuju 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Data 

1. Pengujian Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Validitas adalah instrumen yang 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya dapat diukur 

(Sugiyono, 2015:121).Validitasi digunakan untuk mengetahui kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti, sehingga terdapat data yang valid.  

Dalam penelitian ini untuk uji validitas dilakukan dengan teknik 

korelasi product moment. Adapun rumus korelasinya menurut Sugiyono 

(2015;255) sebagaiberikut: 

풓 풙풚=
                      퐧∑퐗퐘 − (∑퐗) (∑풀)                                          

√퐧∑푿ퟐ − (∑푿)ퟐ ⦄ ⦃  풏 ∑풀ퟐ −  (∑풀ퟐ  ⦄
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Keterangan: 

r = Koefisien Korelasi 

x = Variabel bebas, yaitu pelatihan 

y = variabel terikat, yaitu kinerja 

n = sampel 

∑ = jumlah skor 

Pada penelitian ini uji validitas akan dilakukan dengan bantuan 

program SPSS untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang 

gugur, perlu dikonsultasikan dangan menggunakan nilai signifikansi,  

dimana nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Kriteria penilaian uji 

validitas adalah: 

1. Apabila Signifikansi variable > Signifikansi 0,05, maka kuesioner 

tersebut tidak valid. 

2. Apabila Signifikansi variable < Signifikansi 0,05, maka kuesioner 

tersebut dikatakan valid. 

Berikut ini hasil uji validasi untuk variabel pelayanan (X) dan 

variabel kepuasan (Y), yaitu: 

Tabel 3.2 Validaasi Variabel Pelayanan 

No  Pernyataan Pelayanan Korelasi  Sig (2 
Tailed) 

Keteranga
n 

1  Dengan Sistem informasi akademik (SIAKAD)   
memudahkan mahasiswa dalam pengisian dan 
perbaikan KRS 

.857** ,000 Valid 

2  Dengan Sistem informasi akademik (SIAKAD)  
mempermudah mahasiswa untuk memperoleh 
informasi tanpa perlu datang ke bagian 

.837** ,000 Valid 
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administrasi di kampus seperti data IP per 
semester, jadwal mata kuliah, nilai UTS, nilai 
UAS, nilai tugas dan  remedial  

3  Dengan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), 
semua informasi yang ada terintegrasi, sehingga 
data yang tersedia selalu terbarukan (up to date) 
secara realtime 

.840** ,000 Valid 

4  Dengan Sistem informasi akademik (SIAKAD), 
memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam 
mengakses informasi dimanapun dan kapanpun 

.779** ,000 Valid 

5 Sistem informasi akademik (SIAKAD) menjadi 
pusat rekam jejak semua kegiatan kampus karena 
semua data ada di SIAKAD  

.860** ,000 Valid 

6 Dengan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 
kegiatan belajar mengajar juga menjadi lebih 
mudah dengan  komponen Front End Web dan 
komponen Back End Web yang dapat membantu 
para pengajar untuk menyampaikan informasi 
secara online dan menerima informasi secara 
online dari mahasiswa. 

.858** ,000 Valid 

7 Sistem informasi akademik (SIAKAD) menjamin 
dan meminimalisir terjadinya duplikasi data yang 
lazim ditemui pada sistem manual 

.733** ,000 Valid 

8 Sistem informasi akademik (SIAKAD) dapat 
meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai 
kampus yang peduli, transparan, dan maju dalam 
teknologi informasi. 

.748** ,000 Valid 

 

Tabel 3.3 Validaasi Variabel Kepuasan 

No  Pernyataan Kepuasan Korelasi Sig (2 
Tailed) 

Keterangan 

1  Informasi yang dihasilkan oleh Sistem informasi 
akademik (Siakad) memang dibutuhkan 
mahasiswa 

.777** ,000 Valid 
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2  Dengan Sistem informasi akademik (Siakad) 
dalam membutuhkan informasi atau layayan 
administrasi, mahasiswa tidak perlu harus datang 
kekampus 

.694** ,000 Valid 

3  Dengan Sistem informasi akademik (Siakad)  
melancarkan seluruh kegiatan akademik 

.834** ,000 Valid 

4  Penggunaan Sistem informasi akademik (Siakad) 
meningkatkan efektivitas kegiatan akademik 

.639** ,000 Valid 

5 Sistem informasi akademik (Siakad) memiliki 
respon yang cepat terhadap permintaan informasi 
pengaduan atau pelayanan oleh mahasiswa 

.776** ,000 Valid 

6 Sistem informasi akademik (Siakad) membantu 
mahasiswa dalam mengurus administrasi 
perkuliahan 

.717** ,000 Valid 

7 Sistem informasi akademik (Siakad) membantu 
mahasiswa dalam pelayanan akademik secara 
tepat waktu 

.764** ,000 Valid 

8 Dengan Sistem informasi akademik (Siakad) 
memudahkan mahasiwa dalam mendapatkan 
pelayanan administrasi perkuliahan 

.488** ,006 Valid 

 

2. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur suatu 

kestabilan dan kosentrasi skala pengukuran. Data yang diperoleh harus 

menunjukkan hasil yang stabil dan konsistensi bila dilakukan pengukuran 

kembali terhadap objek yang sama. Untuk mengetahui konsistensi dari 

data yang dilakukan dengan uji reliabilitas konsistensi internal 

(Sugiyono,2015;185). Suatu kuesioner dikatakan reliableatau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu.  



 
 

16 

Untuk menginterpretasikan dapat menggunakan cara r Alpha harus  

lebih besar dari 0,6 (baru dianggap relibel). Reliabilitas ditentukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Uji Reliabilitas 

No Nilai r Alpha Keterangan 

1 0,800 - 1,000 Sangat tinggi 

2 0,600 - 0,800 Tinggi 

3 0,400 - 0,600 Cukup tinggi 

4 0,200 - 0,400 Rendah 

5 0,000 - 0,200 Sangat rendah 

Sumber :Sugiyono (2011) 
 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa variabel 

pelayanan dan variabel kepauasan dapat dipercaya sebagai instrumen 

penelitian karena nilai koefisien berada pada kisaran α 0,926 dan α sebesar 

0,864, lebih jelas lihat tabel 3.5. 

Tabel 3.5 
Reliabilitas Analisis 

Variabel ∑ item Koef α 

Pelayanan 8 0,926 

Kepuasan 8 0,864 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2015:244). 
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1. Pengujian Normalitas Data 

a) Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan grafik 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik atau histogram dari residualnya. Dasar pengambilan 

keputusan menurut Ghozali (2013;163) yaitu: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah 

garis histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Persamaan Regresi 

Dalam bentuk yang paling sederhanaya itu satu variable dependen 

(X) dengan satu variable independen (Y) mempunyai persamaan: 

Y = a + bX   

Disini a disebut intersep dan b adalah koefisien arah atau koefisien beta. 

3. Koefisien Determinasi 

Analisis korelasi product moment sederhana maupun ganda dapat 

dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi. Hal ini ditujukan 

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi varian yang terjadi pada suatu 

variabel tertentu. Rumusan koefisien determinasi sebagaimana pendapat 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015:185) sebagai berikut : 

KD  = r² x 100% 
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Keterangan : 

KD = Koefisien determinasi/penentu 

r = Koefisien korelasi 

4. Uji  Hipotesis Parsial (Uji t) 

Uji ini dimaksudkan untuk mendukung lebih nyata pernyataan hasil 

analisa korelasi diperlukan uji signifikan korelasi product moment (thitung), 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel dependen (pelayanan) terhadap variabel 

independen (kepuasan), terhadap rumus : 

t  = 
2r1

2nr




 

Di mana : 

DK (Derajat Kebebasan) = n – 2 

Taraf  kesalahan (α) = 5% (0,05) 

t = t hitung / test 

r = korelasi pearson product moment 

n = jumlah anggota sampel 

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variable penjelas atau indepen den secara individual dalam 

menerangkan variasi variable dependen dengan kriteria sebagai berikut: 
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a) Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (α), maka 

variable independen (pelayanan) secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variable dependen (kepuasan). 

b) Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 (α), maka 

variable independen (pelayanan) secara individual berpengaruh 

terhadap variable dependen (kepuasan). 

Kriteria pengujian : 

a) Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung kurang dari t tabel. Artinya 

variable independen (pelayanan) tersebut tidak berpengaruh  secara 

signifikan terhadap variable dependen (kepuasan). 

b) Ho ditolah dan Ha diterima jika t hitung lebih besar dari t tabel. 

Artinya variable independen (pelayanan) tersebut tidak 

berpengaruh secara signifikasi terhadap variable dependen 

(kepuasan). 
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Visi Fakultas Teknik “Mendidik mahasiswa agar dapat menjadi sarjana 

Teknik yang mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi”. 

Misi Fakultas Teknik sebagai berikut: 

1. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan 

2. Menghasilkan Sarjana Teknik yang mampu berinovasi menggunakan 

konsep / prinsip sosial, budaya dan teknologi dalam merancang 

lingkungan buatan yang berwawasan lingkungan secara kreatif. 

3. Menghasilkan Sarjana Teknik yang mengerti dan menghayati serta 

memiliki sikap peduli akan aspek-aspek profesi teknik. 

 

Tujuan Fakultas Teknik sebagai berikut: 

1. Tujuan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Jakarta adalah 

menghasilkan Sarjana Teknik yang mampu berinovasi menggunakan 

konsep / prinsip sosial, budaya dan teknologi dalam merancang 

lingkungan buatan yang berwawasan lingkungan secara kreatif, dapat 

secara wajar memuaskan kebutuhan fisik, emosi dan sosial dari individu 

dan masyarakat Indonesia. 

2. Menghasilkan  Sarjana Teknik yang mampu mengkomunikasikan 

pemikiran mereka pada masyarakat umum dan pada pelaksana 

pembangunan yang melaksanakan hasil rancangan mereka. 

3. Menghasilkan Sarjana Teknik yang mengerti dan menghayati dan punya 

sikap peduli akan aspek-aspek profesi dan praktek, pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai aspek-aspek Teknik. 

Sasaran Fakultas Teknik adalah: 

1. Melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien 

berlandaskan perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang teknik. 
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2. Memanfaatkan secara optimal laboraturium komputer, internet dan text 

book atau pun modul serta teknologi pendidikan lainnya.  

3. Melaksanakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berlandaskan moral, 

etika dan keimanan. 

 

B. Gambaran Umum Responden 

Jumlah responden dalam penelitian ini sebesar 62 mahasiswa teridiri dari 

59 laki-laki dan 3 perempuan lebih jelas adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 
Jenis Kelamin 

Pekerjaan Jumlah Persentase 
Laki-laki 
Perempuan 

59 
3 

92,19 
7,81 

Jumlah  62 100  
  Sumber : Data primer yang diolah 

Dalam penelitian ini respnden jenis kelamin laki-laki lebih dominan yaitu 

sebesar 59 karyawan atau 92,19% dibanding responden perempuan yang 

berjumlah 5 karyawan atau sebanyak 7,81%. 

 

C. Deskripsi Hasil Kuesioner   

Hasil pernyataan responden akan kuesioner varibel pelayanan dengan 

SIAKAD dan variabel kepuasan mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas 

Jakarta adalah sebagai berikut : 

1. Hasil Pernyataan Kuiesioner Pelayanan Menggunakan SIAKAD  

1) Dengan Sistem informasi akademik (SIAKAD)   memudahkan mahasiswa 

dalam pengisian dan perbaikan KRS, lihat di tabel 4.2 adalah: 
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Tabel 4.2 
Pelayanan P1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 11 17.7 17.7 17.7 
3 18 29.0 29.0 46.8 
4 30 48.4 48.4 95.2 
5 3 4.8 4.8 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Dilihat pada tabel 4.2 Hasil kuesioner menunjukan bahwa 

pelayanan menggunakan SIAKAD mempermudah mahasiswa dalam 

pengisian dan perbaikan KRS yaitu 3 atau 4,8% mahasiswa menyatakan 

sangat setuju, 31 atau 48,4% mahasiswa setuju, sedangkan 18 atau 29% 

menyatakan cukup setuju dan 11 atau 17,7% mahasiswa tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut. Dari hasil kuesioner maka Fakultas Teknik 

Universitas Jakarta perlu lebih meningkatkan lagi pelayanan, pelatihan dan 

pemahaman kepada sisvitas akademik tentang penggunaan SIAKAD. 

2)  Dengan Sistem informasi akademik (SIAKAD) mempermudah 

mahasiswa untuk memperoleh informasi tanpa perlu datang ke bagian 

administrasi di kampus seperti data IP per semester, jadwal mata kuliah, 

nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas dan  remedial. 

Tabel 4.3 
Pelayanan P2 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 6 9.7 9.7 9.7 
3 22 35.5 35.5 45.2 
4 34 54.8 54.8 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 
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Dilihat pada tabel 4.3 Hasil kuesioner menunjukan bahwa 

pelayanan menggunakan SIAKAD memudahkan mahasiswa dalam 

memperoleh informasi seperti data IP per semester, jadwal mata kuliah, 

nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas dan remedial   34 atau 54,8% mahasiswa 

setuju, dan 22 atau 35,5% menyatakan cukup setuju sedangkan 6 atau 

9,7% mahasiswa tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hasil 

kuesioner maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta perlu lebih 

meningkatkan lagi pelayanan pada SIAKAD. 

3) Dengan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), semua informasi yang 

ada terintegrasi, sehingga data yang tersedia selalu terbarukan (up to date) 

secara realtime  

Tabel 4.4 
Pelayanan P3 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 8 12.9 12.9 12.9 
3 19 30.6 30.6 43.5 
4 32 51.6 51.6 95.2 
5 3 4.8 4.8 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Dilihat pada tabel 4.4 Hasil kuesioner menunjukan bahwa 

informasi pada SIAKAD selalu terbarukan (up to date) secara realtime hal 

ini dibuktikan dengan 3 atau 4,8% mahasiswa menyatakan sangat setuju, 

32 atau 51,6% mahasiswa setuju, sedangkan 19 atau 30,6% menyatakan 

cukup setuju dan 8 atau 12,9% mahasiswa tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. Dari hasil kuesioner maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta 
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perlu lebih meningkatkan lagi pelayanan dan selalu memperbaharui jika 

ada informasi baru pada SIAKAD. 

4) Dengan Sistem informasi akademik (SIAKAD), memberikan kemudahan 

bagi mahasiswa dalam mengakses informasi dimanapun dan kapanpun 

Tabel 4.5 
Pelayanan P4 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 6 9.7 9.7 9.7 
3 19 30.6 30.6 40.3 
4 32 51.6 51.6 91.9 
5 5 8.1 8.1 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Dilihat pada tabel 4.5 Hasil kuesioner menunjukan bahwa 

pelayanan menggunakan SIAKAD memberi kemudahan bagi mahasiswa 

dalam mengakses informasi yaitu 5 atau 8,1% mahasiswa menyatakan 

sangat setuju, 32 atau 51,6% mahasiswa setuju, sedangkan 19 atau 30,6% 

menyatakan cukup setuju dan 6  atau 9,7% mahasiswa tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. Dari hasil kuesioner maka Fakultas Teknik 

Universitas Jakarta perlu lebih meningkatkan lagi pelayanan, pelatihan dan 

pemahaman kepada sisvitas akademik tentang penggunaan SIAKAD. 

5) Sistem informasi akademik (SIAKAD) menjadi pusat informasi karena 

rekam jejak semua kegiatan kampus semua data ada di SIAKAD. 
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Tabel 4.6 
Pelayanan P5 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 16 25.8 25.8 25.8 
3 16 25.8 25.8 51.6 
4 30 48.4 48.4 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4.6 Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD sebagai pusat informasi kampus karena rekam 

jejak semua kegiatan kampus ada di SIAKAD yaitu 30 atau 48,4% 

mahasiswa setuju, sedangkan 16  atau 25,8% menyatakan cukup setuju 

dan 16 atau 25,8% mahasiswa tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Dari hasil kuesioner maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta perlu lebih 

meningkatkan lagi penggunaan SIAKAD sehingga rekam jejak semua 

informasi kampus dapat tersampaikan. 

6) Dengan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) kegiatan belajar mengajar 

juga menjadi lebih mudah dengan  komponen Front End Web dan 

komponen Back End Web yang dapat membantu para pengajar untuk 

menyampaikan informasi secara online dan menerima informasi secara 

online dari mahasiswa. 

Tabel 4.7 
Pelayanan P6 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 19 30.6 30.6 30.6 
3 17 27.4 27.4 58.1 
4 26 41.9 41.9 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

 Sumber: Data Diolah dengan SPSS 
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Tabel 4.7 Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD memepermudah pembelajaran secara online yaitu 

26 atau 41,9% mahasiswa setuju, sedangkan 14 atau 22,6% menyatakan 

cukup setuju dan 22 atau 35,5% mahasiswa tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. Dari hasil kuesioner maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta 

perlu lebih meningkatkan lagi pelayanan, pelatihan dan pemahaman 

kepada sisvitas akademik tentang penggunaan SIAKAD. 

7) Sistem informasi akademik (SIAKAD) menjamin dan meminimalisir 

terjadinya duplikasi data yang lazim ditemui pada sistem manual. 

Tabel 4.8 
Pelayanan P7 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 22 35.5 35.5 35.5 
3 14 22.6 22.6 58.1 
4 26 41.9 41.9 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4.8 Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD menjamin dan meminimalisir terjadinya duplikasi 

data yaitu 26 atau 41,9% mahasiswa setuju, sedangkan 14 atau 22,6% 

menyatakan cukup setuju dan 22 atau 35,5% mahasiswa tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut. Dari hasil kuesioner maka Fakultas Teknik 

Universitas Jakarta perlu lebih meningkatkan lagi pelayanan dan lebih  

menjamin dan meminimalisir terjadinya duplikasi data. 
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8) Sistem informasi akademik (SIAKAD) dapat meningkatkan citra 

perguruan tinggi sebagai kampus yang peduli, transparan, dan maju dalam 

teknologi informasi. 

Tabel 4.9 
Pelayanan P8 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 8 12.9 12.9 12.9 
3 16 25.8 25.8 38.7 
4 37 59.7 59.7 98.4 
5 1 1.6 1.6 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4.9 Hasil kuesioner menunjukan bahwa penggunan SIAKAD 

pada kampus meningkatkan citra kampus itu sendiri yaitu 1 atau 1,6% 

mahasiswa menyatakan sangat setuju, 37 atau 59,7% mahasiswa setuju, 

sedangkan 16 atau 25,8% menyatakan cukup setuju dan 8 atau 12,9% 

mahasiswa tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hasil kuesioner 

maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta perlu lebih meningkatkan lagi 

pelayanan menggunakan SIAKAD karena berdampak positif pada citra 

kampus. 

 

2. Tanggapan Reseponden Varibel Kepuasan Mahasiswa   

1) Informasi yang dihasilkan oleh Sistem informasi akademik (SIAKAD) 

memang dibutuhkan mahasiswa. 
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Tabel 4.10 
Kepuasan K1 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 9 14.5 14.5 14.5 
3 20 32.3 32.3 46.8 
4 33 53.2 53.2 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

 Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4,10 Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD dibutuhkan oleh mahasiswa dilihat dari 33 atau 

53,2% mahasiswa menyatakan puas dan 20 atau 32,3% mahasiswa 

menyatakan cukup puas dengan informasi yang dihasilkan SIAKAD 

sedangkan 9 atau 14,5% manyatakan tidak puas. Dari hasil kuesioner 

maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta perlu lebih meningkatkan lagi 

pelayanan dan informasi pada SIAKAD. 

. 

2) Dengan Sistem informasi akademik (SIAKAD) dalam membutuhkan 

informasi atau layayan administrasi, mahasiswa tidak perlu harus datang 

kekampus 

Tabel 4.11 
Kepuasan K2 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 9 14.5 14.5 14.5 
3 20 32.3 32.3 46.8 
4 33 53.2 53.2 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

 Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4.11 Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD dibutuhkan oleh mahasiswa akan informasi atau 
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layanan administrasi dan mahasiswa tidak perlu datang kekampus dilihat 

dari 33 atau 53,2% mahasiswa menyatakan puas dan 20 atau 32,3% 

mahasiswa menyatakan cukup puas sedangkan 9 atau 14,5% manyatakan 

tidak puas. Dari hasil kuesioner maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta 

perlu lebih meningkatkan lagi pelayanan dan informasi administrasi pada 

SIAKAD.. 

3) Dengan Sistem informasi akademik (SIAKAD)  melancarkan seluruh 

kegiatan akademik 

Tabel 4.12 
Kepuasan K3 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 16 25.8 25.8 25.8 
3 20 32.3 32.3 58.1 
4 26 41.9 41.9 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4.12  Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD dapat melancarkan kegiatan akademik mahasiswa 

yaitu 26 atau 41,9% mahasiswa menyatakan puas dan 20 atau 32,3% 

mahasiswa menyatakan cukup puas sedangkan16 atau 25,8% manyatakan 

tidak puas. Dari hasil kuesioner maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta 

perlu lebih meningkatkan lagi pelayanan, pelatihan dan pemahaman 

penggunaan SIAKAD bagi tenaga kependidikan ataupun mahasiswa. 

4) Penggunaan Sistem informasi akademik (SIAKAD) meningkatkan 

efektivitas kegiatan akademik 
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Tabel 4.13 
Kepuasan K4 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 16 25.8 25.8 25.8 
3 18 29.0 29.0 54.8 
4 28 45.2 45.2 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4.13 Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD meningkatkan efektivitas kegiatan akademik yaitu 

28 atau 45,2% mahasiswa menyatakan puas dan 18 atau 29% mahasiswa 

menyatakan cukup puas sedangkan 19 atau 25% manyatakan tidak puas. 

Dari hasil kuesioner maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta perlu lebih 

meningkatkan lagi pelayanan dan pemahaman penggunaan SIAKAD bagi 

tenaga kependidikan ataupun mahasiswa. 

5) Sistem informasi akademik (SIAKAD) memiliki respon yang cepat 

terhadap permintaan informasi, pengaduan atau pelayanan oleh mahasiswa 

Tabel 4.14 
Kepuasan K5 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 14 22.6 22.6 22.6 
3 21 33.9 33.9 56.5 
4 27 43.5 43.5 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4.14 Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD memiliki respon yang cepat terhadap permintaan 

informasi, pengaduan atau pelayanan oleh mahasiswa yaitu 27 atau 43,5% 

mahasiswa menyatakan puas dan 21 atau 33,9% mahasiswa menyatakan 
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cukup puas sedangkan 14 atau 22,6% manyatakan tidak puas. Dari hasil 

kuesioner maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta perlu lebih 

meningkatkan lagi pelayanan dan informasi pada SIAKAD. 

6) Sistem informasi akademik (SIAKAD) membantu mahasiswa dalam 

mengurus administrasi perkuliahan 
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Tabel 4.15 
Kepuasan K6 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 9 14.5 14.5 14.5 
3 24 38.7 38.7 53.2 
4 29 46.8 46.8 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4.15 Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD membantu mahasiswa dalam mengurus 

administrasi perkuliahan yaitu  29 atau 46,8% mahasiswa menyatakan 

puas dan 24 atau 38,7% mahasiswa menyatakan cukup puas sedangkan 9 

atau 14,5% manyatakan tidak puas. Dari hasil kuesioner maka Fakultas 

Teknik Universitas Jakarta perlu lebih meningkatkan lagi pelayanan pada 

SIAKAD. 

7) Sistem informasi akademik (SIAKAD) membantu mahasiswa dalam 

pelayanan akademik secara tepat waktu 

Tabel 4.16 
Kepuasan K7 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 15 24.2 24.2 24.2 
3 14 22.6 22.6 46.8 
4 31 50.0 50.0 96.8 
5 2 3.2 3.2 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

 Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4.16 Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD membantu mahasiswa dalam pelayanan akademik 

secara tepat waktu yaitu 2 atau 3,2% menyatakan sangat puas, 31 atau 
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50% mahasiswa menyatakan puas dan 14 atau 22,6% mahasiswa 

menyatakan cukup puas sedangkan 9 atau 14,5% manyatakan tidak puas. 

Dari hasil kuesioner maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta perlu lebih 

meningkatkan lagi pelayanan pada SIAKAD..  

8) Dengan Sistem informasi akademik (SIAKAD) memudahkan mahasiwa 

dalam mendapatkan pelayanan administrasi perkuliahan 

Tabel 4.17 
Kepuasan K8 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2 10 16.1 16.1 16.1 
3 20 32.3 32.3 48.4 
4 32 51.6 51.6 100.0 
Total 62 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 

Tabel 4.17 Hasil kuesioner menunjukan bahwa pelayanan 

menggunakan SIAKAD memudahkan mahasiwa dalam mendapatkan 

pelayanan administrasi perkuliahan yaitu 32 atau 51,6% mahasiswa 

menyatakan puas dan 20 atau 32,3% mahasiswa menyatakan cukup puas 

sedangkan 10 atau 16,1% manyatakan tidak puas. Dari hasil kuesioner 

maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta perlu lebih meningkatkan lagi 

pelayanan dan pemahaman penggunaan SIAKAD bagi tenaga 

kependidikan dan mahasiswa. 

 

D. Hasil Analisis Data 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas Data 
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Uji ini dilakukan dengan bantuan program for society science 

(SPSS) metode normal probability plot (NPP). Metode normal probability 

plot (NPP) dilakukan dengan cara membandingkan data riil dengan data 

distribusi normal secara komulatif.  Suatu data  dikatakan berdistribusi 

normal jikagaris data mengikuti garis normal. Untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya 

mempunyai distribusi normal dapat dilihat pada grafik Histogram maupun 

grafik normal P-P Plot. Distribusi data haruslah normal atau mendekati 

normal untuk memenuhi asumsi normalitas.  

Gambar 4.2 

Grafik Uji Normalitas 

 
Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa adanya titik-titik yang menyebar 

dan disekitar garis diagonal serta penyebarannya pun mengikuti arah garis 

diagonal. Hal tersebut membuktikan bahwa model regresinya telah 

memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis data metode analisis regresi sederhana. Dengan menggunakan 

analisis ini dapat diketahui pengaruh antara variabel pelayanan dengan 

SIAKAD  terhadap varibel kepuasan mahasiswa. Penelitian dalam model yang 

akan diestimasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 
Hasil analisis regresi linier sederhana 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coef f icients Standardized 
Coef f icients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13.226 2.557  5.172 .000 
Pelay anan .489 .094 .559 5.223 .000 

 
a. Dependent Variable: Kepuasan 

Sumber: Data Diolah dengan SPSS  

                  Y= 13,226 + 0,489X 

Dari hasil persamaan regresi linier sederhana diatas maka dapat 

diketahui bahwa nilai konstanta 13,226, artinya jika, pelayanan dengan 

SIAKAD (X) bernilai nol, maka nilai kepuasan mahasiswa (Y) 13,226. 

Sedangkan koefisien regresi variable pelayanan dengan SIAKAD (X) 

menunjukan nilai positif yaitu 0,489. Hal ini menunjukan bahwa variable 

pelayanan dengan SIAKAD  (X) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

mahasiswa (Y), artinya semakin tinggi pelayanan dengan SIAKAD  (X) akan 

menyebabkan semakin tinggi pengaruhnya terhadap kepuasan mahasiswa (Y). 

 

3. Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis ini untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 
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Tabel 4.19 
Hipotesis t 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coef f icients Standardized 
Coef f icients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13.226 2.557  5.172 .000 
Pelay anan .489 .094 .559 5.223 .000 

 
a. Dependent Variable: Kepuasan 

Sumber: Data Diolah dengan SPSS  

Tabel 4.19 secara rinci dapat dijelaskan bahwa variable pelayanan 

dengan SIAKAD  (X) memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai Sig t < 5 % 

(0,000 < 0,05). Dengan demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem 

ganjil genap pelayanan dengan SIAKAD  berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan  mahasiswa (Y) di Fakultas Teknik Universitas Jakarta.  

Jika dilihat berdasarkan nilai perbandingan antara nilai t hitung dangan 

t tabel adalah bahwa; t hitung 5,223> t. tabel 2.000 maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis diterima dan pelayanan dengan SIAKAD  berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Jakarta. 

 

4. Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R Square yang pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan variasi variable pelayanan dengan SIAKAD  

dalam menerangkan variable kepuasan mahasiswa. Hasil pengolahan data sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.20 

KoefisienDeterminasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of  the 
Estimate 

1 .559a .313 .301 3.844 
 

a. Predictors: (Constant), Pelayanan 
b. Dependent Variable: Kepuasan 

Sumber: Data Diolah dengan SPSS  

Tabel 4.20 menunjukan bahwa nilai kroelasi (R) sebesar 0,559 berarti 

antara pelayanan dengan SIAKAD  dengan kepuasan mempunyai hubungan yang 

positif  dan  kuat, dan pada hasil estimasi nilai R Square sebesar 0,313 atau 31,3% 

artinya ada pengaruh sebesar 31,3% variabel pelayanan dengan SIAKAD  

terhadap variabel kepuasan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jakarta, dan 

68,7% pengaruh dari variabel lain . 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat kesimpulan bahwa ada pengaruh pelayanan 

dengan menggunkan SIAKAD pada kepuasan mahasiswa Fakultas Teknik 

Universitas Jakarta dapat dilihat dari hasil estimasi nilai R Square sebesar 

0,313 atau 31,3% artinya ada pengaruh sebesar 31,3% variabel pelayanan 

dengan SIAKAD terhadap variabel kepuasan mahasiswa Fakultas Teknik 

Universitas Jakarta, dan 68,7% pengaruh dari variabel lain.  

Jika dilihat berdasarkan nilai perbandingan antara nilai t hitung dangan 

t tabel adalah bahwa t hitung 5,223> t. tabel 2.000 maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis diterima dan pelayanan dengan SIAKAD berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Jakarta. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Fakultas Teknik Universitas 

Jakarta untuk lebih meningkatkan lagi pelayanannya baik manual maupun 

secara komputerisasi seperti penggunaan SIAKAD dengan cara 

penyempurnaan SIAKAD, mengadakan pelatihan bagi seluruh sivitas 

akademik dalam penggunaan SIAKAD dan peningkatan pelayanan akademik 

dan non akademik lainnya yang dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa 

maupun stakeholder. 
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