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Skor pada grafik menunjukkan bahwa pada mahasiswa ke 19 terdapat 

penurunan skor pretest dibandingkan skor posttest. Hal tersebut terjadi ketika 

mahasiwa yang bersangkutan merasa ada perbedaan antara level kinerja dan 

harapan.  

 

DISKUSI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Ada pengaruh pelatihan mutu pelayanan 

pada bagian administrasi terhadap kepuasan mahasiswa. Pelatihan mutu pelayanan 

terbukti sangat signifikan dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa di Fakultas X.  

Hal ini terlihat pada nilai z= -4,763 dengan p<0,05. Hasil ini seperti yang 

diungkapkan oleh Huque dan Vyas (2004) bahwa pelatihan mutu pelayanan menjadi 

kebutuhan mutlak guna meningkatkan mutu pelayanan publik yang dapat 

memuaskan pelanggan. Lewin (dalam Cummings& Worley, 2005) mengatakan 

bahwa untuk mengubah perilaku karyawan diperlukan terlebih dahulu pengenalan 

akan perilaku yang akan dibentuk agar karyawan mau dan dapat mengubah perilaku 

sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Hal ini terjadi karena peserta telah 

mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mutu pelayanan yang baik setelah 
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mengikuti pelatihan.Pada saat pelatihan berlangsung peserta dikenalkan kepada 

perilaku-perilaku yang sesuai dengan harapan organisasi dan tentu saja harapan 

mahasiswa.Diharapkan setelah selesai pelatihan peserta dapat mengaplikasikan 

perilaku-perilaku tersebut dalam pekerjaannya. 

Menurut Mathis dan Jackson (2002), pelatihan memfokuskan pada individu 

untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini 

maupun dimasa mendatang. Pelatihan bagi karyawan juga merupakan sebuah 

proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan 

semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin 

baik dan sesuai standar. Pelatihan memberikan efek pada karyawan untuk dapat 

melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Pelatihan membentuk dasar serta 

menambah keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki 

kinerja saat ini dan mengembangkan potensi individu untuk masa yang akan datang. 

Dilaksanakan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan perbaikan perilaku dan 

kinerja seseorang dan juga hal ini merupakan proses yang berkelanjutan (Ramya, 

2016). 

Pelatihan mutu pelayanan diberikan selama empat jam efektif dengan materi 

aspek-aspek dari mutu pelayanan yaitu tangible, responsiveness, assurance, 

emphaty dan reability. Beberapa penelitian lain yang memberikan intervensi dalam 

waktu yang hamper sama diantaranya Indira Novita (2013) dengan materi 5 aspek 

pelayanan prima yang dilakukan selama empat jam untuk melihat perubahan 

keramahan pada bagian pelayanan. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh 

Amahoru (2013) memberikan pelatihan dengan materi lima aspek pelayanan prima 

untuk melihat perubahan kualitas pelayanan bagian front liner. 

Peningkatan mutu pelayanan dipengaruhi juga oleh follow up yang dilakukan 

oleh peneliti selama 3 kali dalam sebulan. Follow up digunakan untuk memastikan 

materi yang diberikan saat pelatihan diaplikasikan dalam pekerjaannya. Peneliti  

bersamatrainermelakukan diskusi dengan peserta pelatihan untuk melakukan 

evaluasi pada aspek perilaku mana saja yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta. 

Selain itu diskusi juga dilakukan untuk membahas kesulitan-kesulitan yang sering 

mereka temui dilapangan sehingga peserta tidak dapat mengaplikasikan materi 



41 
 

 
 

pelatihan. Follow up dapat membantu peserta untuk tetap melakukan materi mutu 

pelayanan yang diberikan selama pelatihan.Hal ini terbukti dengan pada penelitian 

ini, ketika dilakukkan follow up tentang salah satu aspek dari mutu pelayanan maka 

pada observasi minggu berikutkan nilai-nilai pada aspek tersebut meningkat.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang sebelumnya 

telah dilakukan.Anderson, Farrel, Lehman (2006) pernah melakukan penelitian pada 

masyarakat Swedia, hasilnya bahwa expectation merupakan salah satu faktor 

terjadinya kepuasan pelanggan. Expectation sendiri dipengaruhi oleh pengalaman 

masa lalu dan informasi yang diterima.Churcill dan Suprenaht (1982) juga pernah 

melakukan penelitian terhadap kepuasan pelanggan yang menyatakan bahwa 

performance dan confirmation merupakan aspek-aspek yang medukung terjadinya 

kepuasan. Menurut mereka performance sudah terbentuk sebelum pelanggan 

melakukan transaksi dengan pelanggan sudah menentukan level harapan dan 

kinerja aktual. Jadi ketika dua hal tersebut bertemu akan tejadi kepuasan. Pada 

penelitian yang sama mereka juga menyebutkan bahwa confirmation terjadi ketika 

pengalaman terhadap suatu pelayanan mempengaruhi harapan dan persepsi. Oliver 

(1981) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa comparison salah satu pendukung 

teciptanya kepuasan. Hal ini  terjadi ketika pelanggan membentuk kepuasan mereka 

terhadap layanan sebagai hasil perbandingan langsung antara harapan dan 

persepsi yang mereka punya. Rust (1996) menyebutkan ada satu faktor yang 

mendukung kepuasan yaitu discrepancy. Ketika pelanggan merasakan kinerja aktual 

berada di level yang lebih tinggi dibandingkan harapan maka pelanggan akan 

menggunakan jasa yang sama, namun apabila level kinerja berada dibawah 

harapan maka pelanggan akan menuntut perbaikan. 

Pada penelitian ini terbukti bahwa pelatihan mutu pelayanan dapat 

meningkatan kepuasan mahasiswa, akan tetapi penelitian ini tentu saja tidak 

terlepas dari kelemahan-kelemahan. Kelemahannya diantara lain, lama pelatihan 

hanya berlangsung selama empat jam menjadikan materi yang diterima peserta 

kurang maksimal. Waktu pelatihan yang singkat akan tetapi berhasil membuat 

pelayanan bagian administrasi menjadi lebih baik, menurut Setyawan & Sahrah 

(2012) dikarenakan terdapat iklim organisasi yang terbuka. Antar karyawan terjalin 
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komunikasi yang baik sehingga mereka berorientasi kefektifan organisasi. Di dalam 

iklim organisasi yang postif, karyawan akan selalu mendukung tujuan organisasi jika 

mereka diperlukan oleh atasan dengan sportif dan dengan penuh kesadaran. Selain 

itu pelaksanaan pelatihan dilakukan selama 2 hari dengan jumlah peserta 14 orang. 

Peserta setiap hari ada 7 peserta yang mengikuti pelatihan dikarenakan tidak 

memungkinkan untuk dijadikan 1 hari dengan jumlah peserta 14 orang.Akibatnya 

peserta kurang dapat berdiskusi secara maksimal dan ada perbedaan situasional 

yang dihadapi oleh masing-masing kelompok. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa data yang telah diperolah, dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan kepuasan mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan pelatihan 

mutu pelayanan pada bagian administrasi. Kepuasan mahasiswa lebih tinggi setelah 

bagian adminitrasi diberikan pelatihan mutu pelayanan dibandingkan dengan 

sebelum dilakukan pelatihan mutu pelayanan. 

 

SARAN 

1. Bagi Fakultas  

Disarankan kepada Wakil Dekan selaku atasan mereka langsung untuk 

melakukan follow up terhadap beberapa peserta pelatihan yang masih memiliki 

nilai rendah dalam mengawali pelayanan kepada mahasiswa.  

2. Bagi peneliti lain  

Jika akan melakukan pelatihan yang sama dapat melakukannya dengan 

waktu pelatihan lebih lama sehingga peserta dapat menerima materi dengan 

lebih banyak lagi untuk diaplikasikan dalam pekerjaannya.  

 

 

 

 


