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ABSTRAK 

Evaluasi terhadap kualitas pelayanan dan kepercayaan dapat mengembangkan perspektif 

positif dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor kualitas pelayanan dan  faktor kepercayaan 

terhadap kepuasan. Dengan teknik Purposive Sampling, terdapat 67 orang peserta didik 

sebagai populasi yang seluruhnya dijadikan responden. Teknik analisis yang digunakanadalah 

Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan faktor kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan dan faktor kepercayaan pun berpengaruh terhadap 

tingkat kepuasan peserta didik pada LPK Kharisma Banjarmasin. 

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, Kepuasan 

  

ABSTRACT 

The evaluation on service quality and trust can develop positive perspective to give 

satisfaction to the customers. The purposes  of this study are  determine and analyze the 

influence of service quality factor and trust factor on satisfaction. It usesPurposive Sampling, 

there are 67students in LPK Kharisma as respondents. The analysis technique usesMultiple 

Linier Regression.The results show that service quality factor has an effect on the level of 

satisfaction and the trust has an effect on the level of satisfaction too. 

 

Keywords : Service Quality, Trust, Satisfaction 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap tingkat pendidikan dan keahlian di 

masyarakat khususnya dunia kerja, maka keberadaan lembaga pendidikan dan keterampilan 

pada tingkat yang lebih tinggi dipandang sangat penting. Berbagai lembaga pendidikan dan 

keterampilan tersedia dengan bermacam pilihan bidang kompetensi sesuai dengan minat 

masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi tinggi. 

Terjadinya beberapa kesenjangan antara fenomena di lapangan dengan fenomena 

bisnis yang terjadi pada lembaga pendidikan dan keterampilan Kharisma Banjarmasin yaitu 

adanya kecenderungan penurunan jumlah peserta didik  yang terjadi selama enam tahun 

terakhir bila dibandingkan dengan tahun dasar, menurunnya jumlah peserta ini terjadi hampir 

pada seluruh program yang ditawarkan oleh LPK ini,rata-rata penurunannya adalah 60% 

setiap tahunnya. Fenomena yang terjadi pada  LPK di atas  diduga terjadi karena kurangnya 
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kualitas pelayanan yang diberikan, misalnya dari segi fasilitas maupun kinerja instruktur dan 

staf yang kurang memuaskan dalam proses pendidikan dan pelatihan sehingga berdampak 

pula pada menurunnya kepercayaan  yang diberikan peserta didik  terhadap LPK. 

Fenomena nyata, hasil survey yang nampak bertentangan dengan penurunan jumlah 

peserta didik pada lembaga pendidikan  dan keterampilan di atas adalah : Pertama, 

pemerintah provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa saat ini wilayah Kalimantan 

Selatan memerlukan sekitar 10 ribu tenaga kerja untuk berbagai sektor 

(www.antaranews.com). Padahal lembaga pendidikan dan keterampilan merupakan tempat 

yang tepat untuk mempersiapkan calon tenaga kerja agar memiliki skill dalam jangka waktu 

yang relatif lebih singkat bagi masyarakat.      

Kedua, LPK  memiliki peluang pasar yang cukup besar di Kalimantan Selatan yaitu 

“Suatu bidang kebutuhan  pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara 

menguntungkan” (Kotler, 2000). Dapat  dibuktikan  dengan data emperis berikut ini, bahwa 

dari 311,2 ribu angkatan  kerja di kota Banjarmasin, jumlah pengangguran yang seharusnya 

dapat mengikuti pendidikan non formal sebesar 22,2 ribu dengan tingkat pengangguran 

terbuka atau perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja sebesar 

7,14 %.Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16 – 18 tahun yang setelah tamat 

sekolah akan menjadi pasar potensial  bagi LPK sebesar 63,49 artinya hanya 63 orang dari 

100 orang pada kelompok usia tersebut yang tetap menimba ilmu di pendidikan formal. 

Sedangkan angka partisipasi perguruan tinggi hanya sebesar 17,28 (www.bps.go.id).Potensi 

ini dapat dimanfaatkan oleh LPK untuk jeli melihat peluang pasar. 

Ketiga, adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 

pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah 

melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional 

pendidikan(www.bapsi.undip.ac.id). 

Keempat, walaupun telah banyak penelitian dilakukan di perguruan  tinggi  tetapi 

peneliti belum menemukan penelitian tentang kualitas pelayanan dan kepercayaan  pada 

lembaga pendidikan dan keterampilan yang wilayah operasionalnya berada di Banjarmasin. 

Berdasarkan beberapa  fenomena yang nampak bertentangan tersebut, dilakukan 

penelitian apakah  terdapat  faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi  kecenderungan 

penurunan jumlah peserta didik pada lembaga pendidikan dan keterampilan, maka peneliti  

melakukan riset terhadap pengaruh faktor kualitas pelayanan dan faktor kepercayaan terhadap 

kepuasan peserta didik pada lembaga pendidikan dan keterampilan  Kharisma  Banjarmasin. 

http://www.bps.go.id/
http://www.bapsi.undip.ac.id/
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan peserta didik.Mengetahui dan menganalisis pengaruh 

faktor kepercayaan terhadap kepuasan  peserta didik.  

 

METODE PENELITIAN 

Model Dasar Penelitian 

Berdasarkan hasil kajian pustaka  dan hasil penelitian terdahulu mengenai  pengaruh 

faktor  kualitas pelayanan terhadap kepuasan  pelanggan, maka dikembangkan model dasar 

sebagai kerangka konseptual, seperti tergambar berikut ini :   

  

   

 

  

    

 

             Ket : H : Hipotesis 

Jenis Penelitian 

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini dikategorikan ke dalam explanatory research. 

Teknik pengumpulan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta didik pada 

LPK Kharisma sebagai responden individu. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik pada periode tahun 2015-

2016 dari semua jurusan yang ada di LPK Kharisma sebanyak 67 orang. Sampel yang 

dijadikan sebagai responden adalah seluruh populasi atau peserta didik dari LPK yang 

menjadi objek penelitian dengan masa pendidikan dan pelatihan rata-rata selama hampir satu 

tahun sehingga telah mampu memberikan penilaian terhadap LPK yang mereka pilih.  

Pengukuran  

  Faktor yang diukur dalam penelitan ini yaitu faktor kualitas pelayanan dan  

kepercayaan  menggunakan pertanyaan dalam bentuk kuesioner.Pertanyaan dengan 

menggunakan skala Likert 1-4 yang diberi skor atau nilai sebagai berikut: 

       Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju(SS) 

 
 

Sevice 

Quality 

H1 

HHH1 

 

Trust 

 

Satisfaction 

H2 
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 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara non formal. Sumber 

data terdiri dari data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara. Data sekunder berupa 

data-data yang dimiliki oleh  LPK dan hasil publikasi lain yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan.                            

Metode Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah  Regresi Linier Berganda dengan formula : 

Y = a + bX1+bX2+bX3  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas dengan  derajat kebebasan (df) = n-2 = 67 – 2 = 65. Nilai r tabel pada 

df = 65 dan signifikansi = 0,05 = 0,2027.  Hasilnya menunjukkan bahwa semua nilai 

Corrected Item-Total Correlation dari butir pertanyaan bernilai lebih dari r tabel (0,2027) 

sehingga terbukti bahwa semua butir pertanyaan adalah Valid. 

Pengukuran Reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach, 

dimana instrument dikatakan reliable jika nilai koefisien reliabilitas yang diukur adalah 

sebesar 0,6 atau lebih.Pada output terlihat cronbach’s alpha bernilai 0,936 (> 0,60) sehingga 

bisa terbukti bahwa data yang diolah memiliki reliabilitas yang baik. 

Uji Asumsi Klasik : 

Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dengan Rasio Skewness adalah 0,478/ 0,293 = 1,63 dan Rasio 

Kurtosis adalah 1,868 / 0,938 = 1,99. KarenaRasio Skewness -2<1,63<2 danRasio Kurtosis -

2<1,99<2, makadapatdikatakan data telahterdistribusisecara normal. 

Uji Outokorelasi 

Dengan n = 67, derajatkepercayaan = 5% dan K = 3, maka nilai Dl = 1.54328 dan dU 

=  1.66596 (Tabel Durbin Watson), sedangkannilai DW adalahsebesar2,359.  Dimana 4 – dU 

= 4 – 1,66596 = 2,33404 

Karenanilai DW beradadiantara nilai dU dan 4-dU (1,66596< 2,259 < 2,33404), 

makadapatdisimpulkantidakterdapatautokorelasi. 
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Uji Multikolinieritas 

Karenanilai VIF sebesar 1,463 (lebihkecildari 10) 

makadapatdisimpulkantidakterdapatgejalamultikolinearitas 

Uji Heteroskedasitisitas 

Nilai t semuanyabernilaitidaksignifikan (> 0,05) sehinggabisadisimpulkan model 

tidakmengalamimasalahheteroskedastisitas. 

Uji Liniearitas 

Karenanilai F hitung = 2,202 danlebihkecil daripada F Tabel (n =67, K = 3, 

derajatkepercayaan 0,05) sebesar 3,14  sertanilaisignifikansisebesar 0,89 (lebihbesardari 0,05) 

makadapatdisimpulkanantaravariabeldependendanindependenterdapathubungan yang linear. 

Hasil Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis  digunakan alat uji statistik berupa uji F dan uji t.  

Uji F 

Nilai F Hitung sebesar 25,659 lebih besar dari F Tabel sebesar 3,14 dan signifikansi 

bernilai 0,000 yang berarti sangat signifikan sehingga model dapat digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. 

Uji t 

Nilai signifikansi semua komponen baik konstanta maupun variabel   independen 

semuanya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Persamaan model yang terbentuk: Y = 2,057 + 0,049 KP + 0,365 TR 

Dimana: Y = Kepuasan; KP = Kualitas Pelayanan ; TR = Trust 

 

Analisis Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dianalisis bahwa : 

Pertama, Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa faktor kualitas pelayanan diduga 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan adalah diterima. Koefisien regresi menunjukkan nilai 

positif sebesar 0,049 yang artinya ada hubungan positif atau searah antara kualitas pelayanan 

dengan kepuasan. Dengan kata lain, apabila faktor  kualitas pelayanan meningkat sebesar satu 

skor maka kepuasan meningkat sebesar 0,049 atau 4,9%. Diinterpretasikan bahwa  faktor  

kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan peserta didik terhadap LPK yang mereka pilih 

saat ini. 

Secara teoritis hasil ini selaras dengan  hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh 

Handayani (2007), Yasmaniar (2008), Akbar & Parvez (2009), Aryani & Rosinta (2010) dan 
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Shpetim (2012) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan.  

Fenomena ini ditunjang dengan hasil deskripsi jawaban responden atas pernyataan 

tentang pentingnya kualitas pelayanan yang diajukan dalam kuesioner, terbukti bahwa 

sebagian besar responden menjawab ”setuju” atas pentingnya kualitas pelayanan (dilihat pada 

lampiran 2). Hasil ini sesuai dengan pengamatan peneliti selama interaksi dengan peserta 

didik, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pihak manajemen LPK  merupakan hal yang 

penting bagi peserta didik karena berhubungan secara langsung dalam kenyamanan dan 

kelancaran proses pendidikan dan pelatihan.  

Kedua, Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa faktor kepercayaan (trust) diduga 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan, adalah diterima. Koefisien regresi menunjukkan nilai 

positif sebesar 0,365 yang artinya ada hubungan positif atau searah antara kepercayaan 

dengan kepuasan. Dengan kata lain, apabila faktor kepercayaan meningkat sebesar satu skor 

maka kepuasan juga meningkat sebesar 0,365 atau 36,5%. Diinterpretasikan bahwa  faktor 

kepercayaan mempengaruhi kepuasan peserta didik terhadap LPK yang mereka pilih saat ini.  

Secara teoritis hasil ini selaras  dengan  hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan  

oleh Yasmaniar (2008) dan Chang , Chen & Lan (2013) yang menyatakan bahwa 

kepercayaan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan. Fenomena yang terjadi di lapangan 

berupa hasil deskripsi jawaban responden yang sebagian besar memang menjawab ”setuju” 

atas pernyataan tentang pentingnya trust yang diajukan dalam kuesioner,ternyata trust juga 

merupakan tolak ukur kepuasan bagi mereka. Hasil  pengamatan peneliti selama interaksi 

dengan peserta didik  menunjukkan bahwa faktor  trust yang berhubungan dengan 

Benevolence, Honesty dan Competence nampaknya dapat mempengaruhi secara langsung 

kenyamanan peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan dan pelatihan sehari- 

hari.Keyakinan bahwa LPK yang mereka pilih memiliki ketiga indikator di atas dapat 

dipastikan telah ada sebelum mereka memutuskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 

di LPK yang mereka jalani sekarang. 

Implikasi Manajerial Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan bahwa hipotesis 1 diterima. Hipotesis 

1 menyatakan bahwa faktor kualitas pelayanan diduga berpengaruh terhadap kepuasan, dalam 

hal ini adalah kualitas pelayanan LPK Kharisma terhadap kepuasan peserta didik. Kualitas 

pelayanan memiliki indikator yang berhubungan dengan: 
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Pertama, Tangibles atau bukti fisik yang meliputi apakah LPK memiliki peralatan  yang 

memadai dalam proses pendidikan, memiliki peralatan  praktek yang memadai dalam proses 

pelatihan, memiliki prasarana  fisik yang memadai  bagi peserta didik,  memiliki fasilitas 

penunjang  yang memadai,senantiasa menjaga  kenyamanan ruang kuliah demi terciptanya 

suasana belajar yang kondusif dan memiliki staf yang selalu berpenampilan rapi dalam 

memberikan layanan kepada para peserta didik. 

Kedua, Responsiveness atau daya tanggap manajemen LPK terhadap kepentingan 

peserta didik yang meliputi apakah pihak LPK  memiliki jam kerja yang pasti  untuk layanan 

administrasi bagi peserta didik,selalu bersedia merespon segala keperluan para peserta didik. 

selalu bersedia membantu mengatasi masalah peserta didik .menyediakan informasi yang 

dibutuhkan peserta didik. 

Ketiga, Reliability atau kehandalan  LPK dalam menyediakan  layanan  tambahan yang 

handal sesuai dengan kebutuhan para peserta didik, memiliki instruktur dengan kemampuan 

yang dapat diandalkan oleh para peserta didik.(seperti membantu masalah 

pendidikan),memiliki staf dengan pengetahuan yang baik dalam menjawab kebutuhan 

layanan para peserta didik, memiliki staf yang dapat dipercaya oleh para peserta didik. 

Keempat, Assurance atau jaminan. Apakah manajemen LPK mampu menepati segala 

yang dijanjikannya kepada peserta didik, mampu menyediakan layanan yang benar bagi 

peserta didik, selalu bertindak adil dalam memberikan layanan pada peserta didik, selalu 

cepat mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal pelayanan pada peserta didik, selalu 

memberikan perhatian secara individu kepada para peserta didik. 

Kelima, Emphaty, apakah manajemen LPK selalu memberikan layanan dengan penuh 

kesabaran kepada para peserta didik.selalu menghargai segala umpan balik dari para peserta  

didik.selalu menciptakan lingkungan  kampus yang nyaman bagi para peserta didik. 

Implikasi manajerial bagi pihak lembaga pendidikan dan keterampilan  

1. Pihak manajemen LPK harus  memperhatikan kelengkapan fasilitas dalam proses 

pendidikan dan pelatihan seperti LCD Projector, Laptop di laboratorium komputer,  

alat praktek khususnya pada laboratorium otomotif dan admistrasi rumah sakit, 

hotspot  dan fasilitas penunjang seperti AC, penerang ruangan pada seluruh kelas dan 

laboratorium.  

2. Memperhatikan bangunan fisik kampus seperti ruang kuliah dan ruang  perpustakaan, 

laboratorium dan menciptakan lingkungan kampus yang nyaman. 
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3. Manajemen LPK harus memiliki jam kerja yang pasti untuk pelayanan administrasi, 

merespon dan membantu segala keperluan dan masalah yang dihadapi oleh peserta 

didik. 

4. Memiliki instruktur dan staf yang dapat diandalkan untuk membantu masalah 

pendidikan, staf berpenampilan rapi, memastikan sejak tahap awal rekrutmen SDM 

melalui psikotes dan  wawancara bahwa personil yang akan ditempatkan adalah 

personol yang jujur dan memiliki integritas terhadap pekerjaan. 

5. Manajemen LPK secepatnya merespon saran ataupun keluhan yang diberikan oleh 

peserta didik. Menyediakan kotak saran/keluhan yang diletakan di tempat-tempat 

yang mudah terlihat ataupun layanan customer care lewat telepon / sms  sehingga 

memberikan kemudahan kepada para peserta didik yang ingin memberikan saran 

ataupun mengungkapkan keluhannya secara tertulis. Hal ini telah dilakukan oleh LPK 

Kharisma. 

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa faktor kepercayaan atau trust diduga berhubungan 

dengan kepuasan. Hipotesis ini pun diterima, dengan indikator  trust sebagai berikut :  

Pertama, Benevolence,Kepercayaan peserta didik bahwa LPK yang mereka pilih saat ini 

dipercaya memiliki itikad baik tidak akan merugikan diri mereka. 

Kedua, Honesty,Kejujuran.  LPK yang mereka pilih saat ini adalah LPK yang jujur 

antara janji saat promosi dengan kenyataan sekarang. 

Ketiga, Competence, Kompetensi, LPK mereka pilih saat ini adalah LPK yang memiliki 

kompetensi di bidang yang ditawarkannya. 

 

 

Implikasi manajerial dari pentingnya faktor kepercayaan ini adalah : 

1. Pihak manajemen LPK harus  memastikan dengan cara  meminta umpan balik dari 

peserta didik apakah segala macam janji yang telah diberikan kepada mereka, 

terutama yang ada di brosur penerimaan peserta didik  telah dilaksanakan dengan 

baik. 

2. Manajemen LPK  harus mampu menunjukkan kompetensi dalam bidang yang 

ditawarkannya kepada peserta didik lewat kompetensi instruktur, kompetensi staf  

dan profesionalitas manajemen LPK dalam membantu menangani segala masalah 

yang dikemukakan peserta didik dalam proses pendidikan dan pelatihan hingga 

membantu mereka dalam mencari pekerjaan. 



PROSIDING HASIL-HASIL PENELITIAN TAHUN 2016 ISBN : : 978-602-71393-4-3 
 

405 
 

 

Implikasi manajerial atas pentingnya satisfaction atau kepuasan  

Manajemen LPK siap menerima segala  saran dan keluhan peserta didik dengan 

terbuka dan melakukan perbaikan atas saran dan keluhan dengan segera serta terus 

melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta didik dan 

kepercayaan yang mereka berikan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan ini.  

KESIMPULAN  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kepuasan peserta didik terhadap LPK KharismaBanjarmasin. Faktor  

yang diteliti dalam penelitian ini  adalah Faktor Kualitas Pelayanan (Service Quality) dan 

Kepercayaan (Trust). Setelah dilakukan pengolahan data, diketahui bahwa : Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan dan faktor 

kepercayaan pun  berpengaruh terhadap kepuasan peserta didik pada LPK Kharisma 

Banjarmasin. 

Saran 

Hendaknya dilakukan penelitian dengan objek penelitian LPK lain di Kota   

Banjarmasin yang kegiatannya sama dengan objek yang diteliti saat ini, dengan jumlah 

responden yang lebih besar sehingga hasil penelitian lebih mewakili penilaian peserta didik 

terhadap lembaga pendidikan vokasional. 
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