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ABSTRACT 

 

Preparing high quality services among higher education institutions have become 

a great challenges for winning a competitive edge in retaining students despite of 

producing high quality graduate that are mostly needed in today’s global market. 

Hence, a research pertaining to high quality services is crucially important to 

provide an insightful point of view for policy makers in providing the main 

factors that are mostly suited for developing students trust and commitment 

which simultaneously carry out word of mouth promotion for the advantages of 

the higher education institution. For that purposes, the research is undertaken at 

several private universities i.e. Mercubuana, Trisakti, Paramadina, Gunadarma, 

and Atmajaya Universities consecutively. This research attempts to explore the 

extent of service quality that promote trust and comitment and its implication 

upon word of mouth at those universities. The research adopted descriptive 

analysis method by taking sample and using questionaire as the main data. The 

respondents are chosen by using non-probability sampling and convenience 

sampling techniques involving 156 student respondents. The results of analysis 

using Structural Equation Modeling (SEM) and its result would be summarized 

as follow: (i) Service quality has positive and significant influence on Student 

Trust,(ii) Service quality has positive and significant influence on 

commitment,(iii)Service quality has positive and significant influence on word of 

mouth,(iv)Student trust has positive and significant influence on Commitment,(v) 

Student Trust has positive and insignificant influence on word of mouth , and (vi) 

Commitment has positive and significant influence on word of mouth. 

 

Keywords: service quality, trust, commitment, word of mouth, satisfaction, 

loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Pendidikan  merupakan  hal yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menjamin kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa datang. Selain itu, kualitas 

pendidikan yang tinggi akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi besar untuk bertahan dalam persaingan global yang semakin ketat.  

Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan kualitas pendidikan di 

Indonesia adalah dengan menyelenggarakan berbagai layanan pendidikan  di tingkat 

perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan sarana untuk mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia dan meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat meningkatkan 

mutu kehidupan. Penyelenggara Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah  

adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen lain, atau Pimpinan 

Lembaga Pemerintah lainnya, sedangkan penyelenggara Perguruan Tinggi yang 

diselenggarakan masyarakat adalah  Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.  

Di Indonesia penyelenggaraan  pendidikan khususnya Perguruan Tinggi baik 

yang berstatus negeri maupun swasta semakin berkembang. Lulusan sekolah  menengah  

masih banyak yang tidak tertampung di Perguruan Tinggi Negeri karena terbatasnya daya 

tampung dari lembaga tersebut, yang kemudian disalurkan ke perguruan tinggi swasta. 

Perguruan Tinggi Swasta sangat berperan untuk menaikkan angka partisipasi pendidikan 

tinggi. Untuk mengontrol kualitas proses belajar-mengajar di Perguruan Tinggi Swasta 
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tersebut, pemerintah telah  mengeluarkan  kebijakan untuk mengelompokkan Perguruan 

Tinggi Swasta berdasarkan  zona tertentu. Masing-masing kelompok dibina oleh sebuah 

lembaga yang namanya Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Sementara itu, 

untuk menjaga kualitas lulusan Perguruan Tinggi Swasta dilakukan dengan ujian negara 

agar setara dengan lulusan perguruan tinggi negeri. Sejalan dengan itu, berbagai 

Perguruan Tinggi Swasta berlomba-lomba untuk menawarkan kualitas layanan (service 

quality) terbaik dari segi sarana maupun prasarana untuk merebut hati para calon 

mahasiswa. Sedangkan, untuk memenangkan persaingan diantara Perguruan Tinggi 

tersebut, para pengelola pendidikan harus menggunakan berbagai macam cara pemasaran 

untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Perguruan Tinggi 

 

 

 

 

 

Sumber: www.unisi.ac.id 

Berdasarkan grafik diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan jumlah 

Perguruan Tinggi di Indonesia terus meningkat. Sampai pada tahun 2011, terdapat 92 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 2.913 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berdiri 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia (www.dikti.go.id). Kualitas 

Perguruan Tinggi Swasta tentunya harus lebih bersaing daripada Perguruan Tinggi 
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Negeri karena Perguruan Tinggi Swasta didanai dan dikelola oleh lembaga swasta 

sehingga biaya masuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lebih mahal daripada Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN).  Biaya masuk tersebut diperlukan untuk menunjang sarana dan 

prasarana yang akan diberikan kepada mahasiswanya. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan pada Perguruan Tinggi 

akan  mempengaruhi kepuasaan mahasiswanya (Ismail&Parasuraman, 2009 dalam Dib 

dan Alnazer, 2013). Kualitas layanan pada Perguruan Tinggi mengacu pada penilaian 

mahasiswa terhadap kualitas layanan dari akademik maupun non-akademik beserta 

fasilitasnya seperti: perpustakaan, komputer, fasilitas pembelajaran,dosen,dll (Hennig- 

Thurau,et.al., 2001 dalam Latif dan Bahroom, 2014). Kualitas layanan yang memadai 

akan mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu untuk 

bertahan pada persaingan global. 

Masing-masing Perguruan Tinggi harus mengetahui tingkat loyalitas mahasiswa 

kepada institusi dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat loyalitas 

tersebut yang diantaranya berkaitan dengan kualitas layanan (service quality) yang 

diberikan kepada mahasiswa serta kepercayaan (student trust) dan komitmen 

(commitment)  mahasiswa terhadap institusi. Kepercayaan mahasiswa dilihat dari sejauh 

mana seorang mahasiswa memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa perguruan tinggi 

yang mreka pilih memberikan keuntungan dan membantu untuk mencapai tujuan akhir 

(Ghosh,Whipple dan Bryan,2001). Ketika mahasiswa sudah percaya terhadap perguruan 

tinggi, mereka akan berkomitmen untuk setia pada institusi yang akan menimbulkan 

aspek loyalitas dalam bentuk word of mouth. 
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Berdasarkan survey dari www.theranking.com peringkat 10 Perguruan Tinggi 

Swasta terbaik di Indonesia berdasarkan: sarana dan  prasarana, staf pengajar, mahasiswa, 

dan alumni adalah Universitas Mercu Buana, Universitas Trisakti, Universitas 

Paramadina, Universitas Gunadarma, Universita Katolik Indonesia Atma Jaya, 

Universitas Bina Nusantara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pancasila, 

Universitas Darma Persada dan Universitas Budi Luhur. 

Berdasarkan data tersebut, untuk lebih memfokuskan penelitian, peneliti akan 

menganalisis lima Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia berdasarkan: sarana dan 

prasarana, staf  pengajar, mahasiswa, dan alumni menurut data dari sumber diatas diatas 

yaitu Universitas Mercu Buana, Universitas Trisakti, Universitas Paramadina, Universitas 

Gunadarma dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Peneliti menganggap perlu 

melakukan penelitian lebih lanjut karena kualitas layanan dianggap penting bagi 

pelanggan yaitu mahasiswa dan dampak pemasaran untuk meningkatkan kualitas layanan 

pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah lebih lanjut apakah 

service quality dapat menjadi pendorong terbentuknya student trust, commitment dan 

word of mouth pada mahasiswa perguruan tinggi swasta se-Jabodetabek. 

1.2       Ruang Lingkup Penelitian 

 Kualitas layanan (service quality) merupakan aspek yang lebih kritikal pada 

konteks Perguruan Tinggi karena semakin tinggi kualitas layanan yang diberikan 

perguruan tinggi maka akan semakin tinggi pula kepuasan dan loyalitas yang dibentuk 

oleh mahasiswa yang dilihat dari kepercayaan (trust) dan komitmen (commitment) 

mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang menimbulkan  penyebaran informasi dari mulut 

ke mulut (word of mouth) yang memberikan keuntungan pada Perguruan  Tinggi 

tersebut. Menurut Metasari,2011 pandangan mahasiswa terhadap kualitas layanan 
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memiliki dampak positif terhadap kepuasan mahasiswa. Dan salah satu bentuk kesetiaan 

mahasiswa terlihat pada kesediaan mahasiswa untuk merekomendasikan perguruan 

tinggi/kampus mereka kepada teman lainnya (Lehtinen dan Lehtinen dalam 

Pereda,2007). 

 Melihat tidak mudahnya menilai dampak pemasaran terhadap loyalitas, maka 

peneliti mengambil salah satu aspek yang dapat digali yaitu word of mouth. Word of 

mouth adalah salah satu bentuk promosi dari mulut ke mulut untuk mendorong orang lain 

merasakan pengalaman yang telah mereka rasakan dari mengkonsumsi suatu produk. 

Word of mouth positif tentunya terjadi apabila konsumen merasakan manfaat positif dari 

produk tersebut. Salah satu faktor pendorong word of mouth adalah service quality. 

Ketika layanan yang diberikan perusahaan dirasakan melebihi dari ekspetasi dari 

konsumen, mereka akan merasa puas dan mendorong orang lain untuk merasakan hal 

yang sama. 

 Saat ini  service quality  lebih kritikal  pada Perguruan Tinggi Swasta karena 

jumlah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia semakin meningkat. Service quality 

merupakan  tolak ukur calon  mahasiswa untuk menentukan keputusan dalam memilih 

Perguruan Tinggi. Untuk memfokuskan penghimpunan data, penelitian ini akan 

melakukan studi pada lima dari sepuluh perguruan tinggi swasta terbaik di Jabodetabek 

yang menurut pelanggan  merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang memberikan  

layanan terbaik meliputi sarana, prasarana, fasilitas, dan staf pengajar. Kelima Perguruan 

Tinggi yang dipilih oleh penulis yaitu  Universitas Mercu Buana, Trisakti, Paramadina, 

Gunadarma dan Atmajaya.( www.theranking.com)  
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 Berdasarkan fakta tersebut, peneliti akan menganalisis dampak service quality 

sebagai penggerak trust dan commitment serta implikasinya pada word of mouth di lima 

perguruan tinggi swasta di Jabodetabek antara lain; Universitas Mercu Buana, Trisakti, 

Paramadina,Gunadarma dan Atmajaya sebagai objek penelitian. 

1.3       Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan diatas, bahwa service quality 

merupakan  pendorong terjadinya trust dan  commitment yang berujung pada komunikasi 

dari mulut ke mulut (word of mouth). Apabila service quality yang dirasakan baik maka 

akan mendorong terjadinya trust, commitment dan word of mouth yang positif. Oleh 

karena itu, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Apakah service quality berpengaruh positif terhadap student  trust? 

2. Apakah service quality berpengaruh positif terhadap commitment? 

3. Apakah service quality berpengaruh positif terhadap word of mouth? 

4. Apakah student trust berpengaruh positif terhadap commitment? 

5. Apakah student  trust berpengaruh positif terhadap word of mouth? 

6. Apakah commitment berpengaruh positif terhadap word of mouth? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, untuk 

mengetahui seberapa jauh hubungan service quality berpengaruh terhadap trust, 

commitment dan word of mouth maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif service quality terhadap 

student trust. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif service quality terhadap 

commitment. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif service quality terhadap word 

of mouth. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif student trust terhadap 

commitment. 

5. Untuk menguji dan menganalisis  pengaruh positif student trust terhadap word 

of mouth. 

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif commitment terhadap word of 

mouth. 

1.5       Manfaat Penelitian 

  Dengan pemahaman dari keenam tujuan diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Manfaat 

penelitian terbagi atas manfaat theoritical dan manfaat practical. Manfaat theoritical 

penelitian ini adalah untuk dapat memberikan  efek generalisasi berupa hasil pembuktian 

empiris pada model  Perguruan Tinggi yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan memberikan gagasan baru terhadap aspek loyalitas yang salah satunya 

adalah word of mouth pada konteks Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Indonesia. 

Sedangkan manfaat practical penelitian ini adalah untuk dapat memberikan informasi 

pada perguruan tinggi agar dapat meningkatkan upaya pemasaran yang lebih efektif yaitu 

dengan word of mouth. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Pemasaran sebagai sarana untuk memenangkan persaingan 

Pemasaran (Marketing) merupakan aspek utama yang berguna untuk menjaga 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Masing-masing perusahaan berlomba-lomba 

melakukan strategi pemasaran yang menarik agar produk mereka selalu tertanam di 

benak konsumen. Dengan adanya pemasaran, pihak perusahaan akan lebih memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga pihak perusahaan dapat 

mempertimbangkan produk yang akan mereka produksi nanti dapat sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut.  

Asosiasi Pemasaran Amerika mengatakan pemasaran adalah suatu fungsi 

organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya (Philip Kotler,2006). 

Sedangkan menurut (Swastha,1999 dalam Jahroni,2009) mendefinisikan pemasaran 

sebagai sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Adapun tujuan dari pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian 
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rupa sehingga produk atau jasa itu sesuai dengan harapan pelanggannya (Philip 

Kotler,2006) 

Dari pengertian menurut beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

keberhasilan pemasaran suatu perusahaan merupakan kunci kesuksesan perusahaan 

tersebut. Sesuai dengan konsep pemasaran yang menyatakan bahwa kunci untuk meraih 

tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan 

kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran (Kotler,1997 dalam Jahroni,2009). Berdasarkan pernyataan tersebut tujuan utama 

dari konsep pemasaran adalah memberikan nilai/ manfaat yang memuaskan konsumen 

atas produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Perusahaan yang dapat memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen pasti akan menjadi pilihan utama konsumen dalam 

memilih berbagai perusahaan yang tersedia. 

 Untuk memenangkan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan harus 

memiliki konsep pemasaran yang tepat. Salah satu konsep pemasaran yang dapat 

mengkomunikasikan produk kepada pelanggan disebut dengan Intergrated Marketing 

Communications (IMC). Tugas pemasar dalam IMC adalah merencanakan kegiatan 

pemasaran dan merakit program pemasaran yang sepenuhnya terpadu untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai bagi konsumen (Kotler,2006).  Menurut 

(Shimp,2000 dalam Yuniaris,2011), IMC atau komunikasi pemasaran terpadu adalah 

proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif 

kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Sedangkan menurut sebuah 

Asosiasi agen periklanan Amerika yang dikenal dengan nama The 4As (The American 

Association of Advertising Agency) menjelaskan IMC adalah konsep perencanaan 

komunikasi pemasaran yang mengakui pentingnya nilai tambah dari sebuah perencanaan 
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yang komprehensif yang digunakan untuk mengevaluasi peran-peran strategis dari 

berbagai disiplin komunikasi, contohnya periklanan secara umum, tanggapan langsung, 

promosi penjualan, dan kehumasan, yang kemudian menggabungkan semua disiplin 

tersebut untuk menyajikan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang 

maksimal (Belch & Belch, 2011). 

 IMC dapat diukur dari beberapa variabel yaitu pertama, perencanaan dan 

pelaksanaan media komunikasi yang berbeda (iklan,promosi penjualan, hubungan 

masyarakat dan pemasaran langsung). Kedua, tanggung jawab untuk usaha pemasaran 

secara keseluruhan dilakukan oleh satu orang manajer. Ketiga, kepastian bahwa berbagai 

elemen program komunikasi mempunyai tujuan strategi yang umum. Keempat, 

difokuskan pada pesan komunikasi yang umum (Low,2000 dalam Yuniaris,2011). 

 Menurut Kotler,2009 dalam Danibrata,2011 tentang bauran komunikasi 

(Marketing Communication Mix) terdapat delapan cara komunikasi yang utama , yaitu: 

1) Advertising : sebuah pengiriman pesan yang bersifat tidak personal melalui media 

yang dibayar oleh pemasang iklan. Advertising meliputi cetakan-cetakan, 

broadcast, media luar ruang serta bentuk-bentuk lainnya; 

2) Sales promotion : serangkaian kegiatan jangka pendek guna meningkatkan 

penjualan produk secara jangka pendek. Sales promotion  meliputi diskon, kupon, 

sampel produk dan bentuk-bentuk lainnya; 

3) Events and experience : kegiatan perusahaan mensponsori aktivitas dan program 

yang dirancang untuk interaksi perusahaan , merk dengan masyarakat potensial. 

Events and experience meliputi kegiatan olahraga, pertunjukan dan bentuk-bentuk 

lainnya; 
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4) Public relations and publicity : berbagai kegiatan program yang dirancang untuk 

memperkenalkan atau melindungi citra perusahaan atau melindungi produk-

produk dan merk produk perusahaan. Public relations and publicity meliputi 

5) Press release, laporan tahunan perusahaan, sumbangan-sumbangan sukarela dan 

bentuk-bentuk lainnya; 

6) Direct marketing : bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung kepada 

pelanggan dan prospek pelanggan, dengan menggunakan surat-surat, telepon, 

email atau internet; 

7) Interactive marketing : kegiatan-kegiatan dan program yang bersifat online guna 

mengikat pelanggan dan pelanggan potensial, secara langsung maupun tidak 

langsung dapat meningkatkan citra, perhatian (awareness) serta meningkatkan 

penjualan produk dan jasa; 

8) Personal selling merupakan interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon 

pelanggan yang potensial dengan tujuan untuk melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan (dialog) dan juga untuk mendapatkan prospek pesanan. Kegiatan 

personal selling meliputi sales presentation, sales meetings, dan bentuk-bentuk 

lainnya. 

9) Word of mouth marketing merupakan kegiatan yang dilakukan melalui orang-

perorang, bersifat lisan, tertulis, ataupun elektronik terkait dengan pengalaman 

dalam melakukan pembelian maupun menggunakan atau mengkonsumsi produk 

dan jasa; 

Berdasarkan berbgai cara komunikasi pemasaran yang telah dijelaskan diatas 

salah satu komponen marketing communications mix yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah word of mouth marketing. 
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2.1.2 Word of Mouth sebagai sarana Marketing 

 Pemasaran (Marketing) merupakan suatu peran yang kuat dalam mempengaruhi 

sikap konsumen. Salah satu alat pemasaran yang paling mudah dilakukan untuk 

mendorong pembelian adalah word of mouth. Word of mouth marketing merupakan 

kegiatan yang dilakukan melalui orang-perorang, bersifat lisan, tertulis, ataupun 

elektronik terkait dengan pengalaman dalam melakukan pembelian maupun 

menggunakan atau mengkonsumsi produk dan jasa (Kotler,2009 dalam 

Danibrata,2011). Word of mouth adalah semua komunikasi informal yang diarahkan 

pada pelanggan lain mengenai kepemilikan, penggunaan, atau karakteristik atas suatu 

produk (Hennig dan Gremler, 2004). Sedangkan The Word of Mouth Marketing 

Association (WOMMA) mendefinisikan Word of Mouth adalah membuat orang untuk 

berbicara tentang produk dan jasa perusahaan, dan membuat pembicaraan tersebut 

berlangsung dengan mudah (Kelly, 2007 dalam Basalamah,2010). Word of mouth lebih 

dipercaya dibandingkan oleh seorang sales person, dan dapat menjangkau konsumen 

lebih cepat daripada iklan maupun direct-mail, karena kekuatan word of mouth terletak 

pada kemampuannya dalam memberikan rekomendasi (referral) (Kotler,2000 dalam 

Basalamah,2010).  

Konsumen akan menyebarkan pengalaman mereka tentang produk tersebut ketika 

mereka merasa puas dalam mengkonsumsi produk tersebut. (Kotler,2002 dalam Utami 

dan Hanum,2010) mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah “…a persons feeling of 

pleasure or disappointment resulting from comparing a products received performance 

(or outcome ) in relations to the persons expectation”, (perasaan senang atau kecewa 

seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan 

yang diharapkan). Ketika konsumen puas, maka WOM positif akan tercipta dan mereka 
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labih suka untuk memberikan rekomendasi pembelian kepada orang lain (Swan dan 

Oliver, 1989 dalam Utami dan Hanum,2010). Dalam konteks pergurun tinggi, Teo dan 

Soutar,2012 menyatakan word of mouth yang baik terjadi ketika mahasiswa mengatakan 

hal- hal positif, merekomendasikan dan mendorong calon mahasiswa untuk mendaftar di 

kampus mereka. Berdasarkan pernyataan diatas, perguruan tinggi harus lebih memahami 

perilaku konsumennya agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mahasiswa 

sehingga mahasiswa akan merekomendasikan perguruan tinggi tersebut kepada orang 

lain.  

Perilaku konsumen menurut Engel, Blackwell dan Miniard 1995 dalam 

Jahroni,2009 mendefinisikan perilaku konsumen bahwa perilaku konsumen adalah 

sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan 

menghasilkan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan tersebut. 

 

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen 

 

Sumber : Asseal, Hanry, 1995 dalam Jahroni,2009 
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Jahroni,2009 menjelaskan bahwa setelah konsumen membuat keputusan, 

pengevaluasian pasca pembelian, terjadilah umpan balik. Selama melakukan evaluasi, 

konsumen akan belajar dari pengalaman dan mungkin akan mengubah pola perolehan 

informasi, mengevaluasikan merek dan memilih merek sebagai pengalaman 

mengkonsumsi kembali merek yang sama. Putaran umpan balik juga terjadi pada faktor 

lingkungan. Pada saat yang bersamaan, konsumen mengkonsumsikan pembeliannya dan 

pengalaman mengkonsumsinya kepada teman dan keluarga (WOM). Menurut 

Bristor,1990;Murray dan Schlacter,1990 dalam Teo dan Soutar,2012, Word of mouh 

sangat baik dalam pada konteks layanan. Ketika layanan yang diterima oleh pelanggan 

melebihi dari ekspetasi, maka pelanggan akan cenderung puas dan setia kepada produk 

tersebut. Wulf, Schroder, dan Iacobucci dalam Jahroni,2009 berhasil menemukan bahwa 

relationship quality yang terdiri dari kepuasan, kepercayaan, dan komitmen mempunyai 

hubungan yang positif dengan loyalitas.  

Pada implikasi perguruan tinggi, word of mouth tidak hanya berdampak dalam 

peningkatan dari sisi keuangan tetapi dari sisi citra perusahaan juga. Intitusi pendidikan 

akan bersedia untuk menyebarkan word of mouth positif dan akan merekomendasikan 

kepada orang lain terutama kepada orang terdekat. 

2.1.3 Trust dan Commitment 

Morgan dan Hunt,1994 dalam Setiawan,2007 menerangkan bahwa teori 

kepercayaan (trust) dan komitmen (commitment) merupakan perantara kunci dalam 

membangun keberhasilan pertukaran hubungan (relational exchanges) untuk pelanggan 

dengan orientasi hubungan yang tinggi terhadap organisasi. Kepercayaan merupakan 

penggerak terjadinya komitmen pelanggan terhadap suatu produk (Kassim dan 

Abdullah,2006 dalam Kassim dan Abdullah,2010).  
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Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai, "kesediaan untuk menerima sedikit 

kesalahan / error / kurang hati-hati, berdasarkan ekspektasi positif sebagai dasar dari 

nilai-nilai dan perilaku yang sudah terbentuk dari produk / jasa (McEvily, Perrone dan 

Zaheer, 2003 dalam Rahayu,2011). Ketika pelanggan sudah percaya terhadap suatu 

produk maka pelanggan akan menerima sedikit kesalahan yang terjadi pada produk 

tersebut. Sedangkan Morgan and Hunt,1994 dalam Soedjati,2013 menyatakan 

“commitment as an exchange partner believing that an ongoing relationship with another 

is so important as to warrant maximum efforts at maintaining it; that is, the committed 

party believes the relationship is worth working on to ensure that it endures indefinitely”. 

Menurut Fullerton and Taylor,2000 dalam Setiawan,2007 membedakan konsep 

komitmen menjadi :  

1. Komitmen afeksi, yaitu komitmen yang merujuk kepada pembagian nilai (shared    

values) dan kemurahan hati (benevolence).  

2. Komitmen kontinum, yaitu komitmen yang merujuk kepada pengorbanan dan  

ketergantungan.  

3. Komitmen normative, yaitu komitmen yang merujuk pada konstruk menyeluruh    

yang menjadi penyebab tumbuhnya rasa berbagi tanggung jawab. 

Dalam konteks perguruan tinggi, kepercayaan mahasiswa (student trust) bermula 

dari pengiriman janji-janji yang dibuat, komitmen dan integritas kampus dalam 

menyelesaikan masalah akademik dan administrasi yang nantinya akan menentukan 

kekuatan hubungan antara mahasiswa dan staf kampus (Sultan dan Wong,2013). 

Sedangkan menurut Ghosh,whipple dan Bryan, 2001, student trust adalah sejauh mana 

seorang siswa memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa perguruan tinggi yang 
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mereka pilih memberikan keuntungan dan membantu untuk mencapai tujuan karir 

kedepannya. 

Kepercayaan memiliki peran untuk membangun hubungan jangka panjang antara 

pengajar, staff maupun perguruan tinggi. Salah satu faktor yang mendukung kepercayaan 

tersebut adalah layanan yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi. Ketika layanan yang 

diberikan sesuai dengan harapan mahasiswa maka mereka akan membentuk suatu 

kepercayaan pada pihak perguruan tinggi. Menurut Latif dan Bahroom, 2014, staf 

akademik dan staf administrasi akademik merupakan salah satu pendorong timbulnya 

kepercayaan mahasiswa seperti dengan menepati apa yang selalu dijanjikan dan selalu 

mengedepankan kepentingan mahasiswa. Sedangkan menurut Hellen dan Ho, 2011, salah 

satu pendorong timbulnya kepercayaan adalah ketika perguruan tinggi memiliki staf 

pengajar yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.  

Komitmen mahasiswa dilihat dari keinginan mereka untuk melanjutkan dan 

merekomendasikan kepada pihak lain (Soedjati,2013). Tinto 1975, 1993 dalam 

Soedjati,2013 menyatakan student’s commitment is determined by his or her degree of 

integration, both academic (participation in university societies and committees) and 

social (friendships and acquaintances with fellow students). Thus, commitment refers to 

the fit between the student’s abilities, skills, and value system and the university’s 

expectations, demands, and values. Sebuah commitment telah terbentuk ketika mahasiswa 

merasa bangga menjadi salah satu bagian dari perguruan tinggi tersebut (Latif dan 

Bahroom,2014), berniat untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan 

perguruan tinggi setelah lulus nanti (Hellen dan Ho, 2011) dan merasa penting dan 

bangga untuk belajar di perguruan tinggi tersebut (Vinicius dan Bergamo.2011). 
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2.1.4   Service Quality 

  Pada persaingan global ini, perusahaan berlomba - lomba melakukan strategi 

untuk menarik pelanggan yang akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi 

perusahaan. Dan karena semakin berkembangnya teknologi, calon pelanggan pun sudah 

semakin banyak  mendapatkan informasi sehingga pelanggan lebih selektif dalam 

pemilihan produk yang akan  mereka beli. Salah satu kriteria yang akan diteliti oleh 

calon pembeli adalah service quality produk yang akan dikonsumsi. 

 Kualitas layanan merupakan penyampaian layanan secara prima atau superior 

yang ditujukan untuk memuaskan pelanggan sesuai dengan persepsi dan harapannya. 

(Bitner,1990 dalam Kassim dan Abdullah,2010) 

Menurut Kotler dan Amstrong 2012, kualitas produk merupakan kemampuan 

produk untuk menjalankan fungsinya yang mencakup daya tahan, kehandalan, kekuatan, 

kemudahan, penggunaan dan reparasi produk serta ciri-ciri bernilai lainnya. Dan menurut 

Philip Kotler,2006 terdapat lima determinan kualitas pelayanan yang dapat dirincikan 

sebagai berikut: 

1. Kepercayaan atau kehandalan (Reliability): kemampuan untuk     

melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. 

2. Daya   tanggap   (Responsiveness): kemampuan   untuk   membantu   

pelanggan   dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan. 

3. Keyakinan (Assurance): pengetahuan dan kesopanan Pustakawan serta  

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

4. Empati (Empaty): syarat untuk peduli, member perhatian pribadi bagi  

pelanggan. 
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5. Berwujud  (Tangibles):  penampilan  fasilitas  fisik,  peralatan,  personel  

dan  media komunikasi. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelanggan akan  

merasa puas apabila barang/jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang mereka 

harapkan, maka service quality yang diberikan dapat dikatakan baik.  

Dalam konteks Perguruan Tinggi, service quality sangat berperan penting dalam 

menciptakan trust, commitment dan word of mouth pada mahasiswa. Untuk itu, service 

quality yang baik harus menunjang keberhasilan mahasiswanya dengan memiliki sarana, 

prasarana, dan staf pengajar yang mendukung proses pembelajaran seperti memiliki 

koneksi internet dan jumlah komputer yang memadai, lingkungan kampus yang bersih 

serta staf pengajar dan staf administrasi yang bersedia memecahkan masalah 

mahasiswanya (Pereda,2007). 

2.2   Rerangka Konseptual 

2.2.1    Implikasi Service Quality terhadap Student Trust 

Kualitas layanan merupakan salah satu faktor pendorong keputusan pembelian 

pelanggan. Ketika pelanggan merasa suatu layanan memiliki nilai positif baginya, mereka 

akan merasa puas dan perlahan-lahan akan terbentuk suatu kepercayaan terhadap 

perusahaan tersebut. Bitner,1990 dalam Kassim dan Abdullah,2010 menyatakan bahwa 

kualitas layanan merupakan penyampaian secara excellent yang ditujukan untuk 

memuaskan pelanggan sesuai dengan persepsi dan harapannya. Dalam proses 

pembelajaran pada perguruan tinggi, mahasiswa berharap untuk mendapatkan kualitas 

layanan terbaik dari lembaga untuk menunjang kesuksesannya. Perguruan tinggi yang 

memberikan kualitas terbaik maka akan memperoleh kepercayaan lebih daripada 
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perguruan tinggi lainnya.  

Penelitian terdahulu , Aydin dan Ozer (2005) menyatakan bahwa service quality 

berpangaruh positif terhadap trust. Sementara itu, Ghosh.,et al, 2001 menyatakan bahwa 

student trust terjadi ketika mahasiswa memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa 

perguruan tinggi yang mereka pilih memberikan keuntungan dan membantu untuk 

mencapai tujuan karir kedepannya. Oleh karena itu, dapat disimpukan bahwa ketika 

mahasiswa merasa mendapatkan keuntungan dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

perguruan tinggi maka akan timbul kepercayaan mahasiswa pada perguruan tinggi 

tersebut. 

Hipotesis 1 : Service Quality berpengaruh positif terhadap Student Trust 

2.2.2     Implikasi Service Quality terhadap Commitment 

  Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai kesediaan untuk menerima sedikit 

kesalahan / error / kurang hati-hati, berdasarkan ekspektasi positif sebagai dasar dari 

nilai-nilai dan perilaku yang sudah terbentuk dari produk / jasa (McEvily, Perrone dan 

Zaheer, 2003 dalam Rahayu,2011). Kepercayaan tersebut terbentuk karena pelanggan 

mendapatkan nilai/manfaat positif dari barang/jasa yang mereka konsumsi. 

Penelitian terdahulu menyatakan terdapat hubungan positif antara service 

quality dan commitment (Latif dan Bahroom,2014). Ketika suatu perguruan tinggi 

memberikan kualitas seperti yang mahasiswa inginkan, maka mahasiswa tersebut akan 

menciptakan hubungan jangka panjang dan tidak akan pindah pada perguruan tinggi 

lainnya. 

Hipotesis 2 : Service quality berpengaruh positif terhadap Commitment 
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2.2.3    Implikasi Service Quality terhadap Word of Mouth 

             Seperti yang telah dibahas sebelumnya, service quality merupakan salah satu 

pendorong keputusan pembelian pelanggan. Sedangkan menurut Brown.,et al,2005 dalam 

Lee dan Lee,2008, Word of Mouth (WOM) terjadi ketika pelanggan berbicara kepada 

orang lain mengenai pendapatnya tentang suatu merk, produk, layanan atau perusahaan 

tertentu pada orang lain. Apabila pelanggan menyebarkan opininya mengenai kebaikan 

produk maka disebut sebagai WOM positif tetapi bila pelanggan menyebarluaskan 

opininya mengenai keburukan produk maka disebut sebagai WOM negatif. 

Penelitian terdahulu menyatakan terdapat hubungan positif antara service quality 

dan word of mouth, word of mouth adalah ketersediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan barang/jasa yang telah mereka rasakan kepada orang lain. 

Ketersediaan merekomendasikan kepada orang lain tersebut seringkali berdasarkan 

kualitas layanan dan kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan ( Bambauer-Sachse dalam 

Kassim dan Abdullah,2010). Sama halnya pada perguruan tinggi, semakin tinggi kualitas 

yang diberikan maka mahasiswa akan merekomendasikan kepada orang lain ( WOM 

positif) dan sebaliknya 

Hipotesis 3 : Service Quality berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

2.2.4 Implikasi Student Trust terhadap Commitment 

Kepercayaan dan komitmen adalah perantara kunci dalam membangun 

hubungan jangka panjang bagi pelanggan yang memiliki orientasi hubungan yang  

tinggi  terhadap organisasi (Morgan dan Hunt,1994). Ketika pelanggan sudah percaya 

dan berkomitmen terhadap produk, maka pelanggan akan setia pada produk tersebut. 

Penelian terdahulu menyatakan terdapat hubungan positif antara trust dan 

commitment (Morgan dan Hunt,1994). Ketika mahasiswa memiliki kepercayaan dan 
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keyakinan terhadap perguruan tinggi yang dipilih, maka mereka akan melakukan 

hubungan jangka panjang dan berkomitmen untuk tidak memilih perguruan tinggi lainnya. 

Hipotesis 4: Student Trust berpengaruh positif terhadap Commitment 

2.2.5 Implikasi Student Trust terhadap Word of Mouth 

Trust terjadi ketika pelanggan  merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan 

perusahaan. Kassim dan Abdullah,2010 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

kepercayaan maka semakin tinggi pula word of mouth positif yang terjadi. 

Beberapa penelitian  menyatakan bahwa trust memiliki hubungan positif terhadap 

word of mouth. Ketika pelanggan sudah percaya terhadap produk/jasa yang telah mereka 

rasakan, pasti mereka akan merekomendasikan ke orang terdekat mereka. Pada perguruan 

tinggi, mahasiswa yang memiliki kepercayaan tinggi maka mereka akan 

merekomendasikan kampus mereka kepada teman-temannya. 

Hipotesis 5: Student Trust berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

2.2.6 Implikasi Commitment  terhadap Word of Mouth 

Commitment merupakan hubungan jangka panjang yang terjadi antara perusahaan 

dan pelanggan. Ketika commitment terbentuk, maka pelanggan akan merekomendasikan 

perusahaan ke orang lain. Bettencourt 1997 dalam Utami dan Hanum,2010 menemukan 

bahwa terdapat hubungan positif antara komitmen konsumen terhadap suatu toko dan 

mengukur loyalitas yang diwakili dengan wom positif dan menyarankan bahwa 

komitmen dapat menjadi mediasi antara kepuasan pelanggan terhadap wom positif. 

Terdapat beberapa penelitian mengenai commitment terhadap word of mouth 

diantaranya ketika pelanggan berkomitmen untuk memiliki hubungan, mereka cenderung 

memiliki sikap yang menguntungkan terhadap perusahaan, yang memfasilitasi penyebaran 
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informasi positif dari mulut ke mulut (Brown et al, 2005;Verhoef et al, 2002 dalam Lee 

dan Lee,2008). 

Hipotesis 6: Commitment berpengaruh  positif terhadap Word of Mouth 

2.3 Model Penelitian 

Sesuai dengan rerangka konseptual yang telah dirumuskan tentang bagaimana 

service quality berpengaruh terhadap student trust, commitment dan word of mouth. Maka 

hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

         Gambar 2.2:  Model Penelitian 

Diadopsi dari Latif dan Bahroom,2014 

Berdasarkan model penelitian tersebut, peneliti mengajukan beberapa hipotesis 

yang diringkas sebagai berikut: 

H1: Service Quality berpengaruh positif terhadap Student Trust 

H2: Service Quality berpengaruh positif terhadap Commitment 

H3: Service Quality berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

H4: Student Trust berpengaruh positif terhadap Commitment 

H5: Student Trust berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

H6: Commitment berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

             Dalam membuat penelitian ini, peneliti melakukan survei terlebih dahulu untuk 

melihat fenomena yang terjadi dan berbagai faktor yang menarik perhatian mahasiswa 

dalam memilih perguruan tinggi swasta di jabodetabek. Berdasarkan survey yang peneliti 

amati, peneliti menyimpulkan berdasarkan data dari www.theranking.com bahwa 

perguruan tinggi swasta terbaik yang dilihat dari segi kualitas, sarana dan prasarana serta 

staf pengajarnya menurut penilaian pelanggan antara lain ; Universitas Mercu Buana, 

Universitas Trisakti, Universita Paramadina, Universitas Gunadarma dan Universitas 

Atmajaya. Maka dari itu peneliti akan menilai service  quality dari kelima perguruan 

tinggi swasta ini sebagai objek penelitian. Dengan demikian, unit analisis dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa kelima perguruan tinggi swasta tersebut. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

 Desain penelitian memiliki definisi sebagi sebuah kerangka kerja yang digunakan 

dalam melakukan sebuah penelitian, desain penelitian memberikan serangkaian prosedur 

yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk dapat menjawab 

permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). 

  Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Penelitian descriptive adalah 

penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, 

dan memilih alternatif terbaik dalam  memecahkan masalah. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan satu kali dalam  suatu  
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periode (cross sectional  design). Cross sectional design adalah jenis rancangan  riset 

yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi 

hanya sekali (Malhotra, 2010). 

 Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei kuesioner kepada responden 

yaitu melalui daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan beberapa pilihan 

jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari data survei kuesioner tersebut kemudian 

diolah oleh peneliti dengan metode statistik menggunakan metode analisis Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan software AMOS 21. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sangat berhubungan 

dengan jenis data yang diambil. Data yang digunakan diharapkan sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menjawab hipotesis yang telah dinyatakan 

dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Secara umum sumber data yang 

digunakan berasal dari dua sumber, yaitu: 

3.3.1 Data Sekunder 

 Menurut Malhotra, 2010,  data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh 

pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal 

penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian. Data sekunder didapat 

dari buku pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti informasi dari 

buku literatur, jurnal, dan publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah penelitian. 

Peneliti melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian 

ini dengan membaca sumber-sumber tersebut, khususnya yang mengenai dalam 

penelitian ini. 
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3.3.2 Data Primer 

 Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam 

menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). Pada penelitian ini data primer 

dikumpulkan dengan  metode survei yang menggunakan kuesioner yang terstruktur yang 

dibagikan  kepada responden yang  merupakan  mahasiswa Universitas Mercu Buana, 

Universitas Trisakti, Universitas Paramadina, Universitas Gunadarma dan Universitas 

Atmajaya. Kuesioner yang akan dikembangkan dalam penelitian ini terbagi dalam 

beberapa urutan, antara lain: 

1. Bagian pertama, kuesioner ini berisikan tentang identitas peneliti dan tujuan 

diadakan penelitian. 

2. Bagian kedua, kuesioner ini mempertanyakan profil responden seperti jenis 

kelamin responden, usia responden, pendidikan terakhir dan pekerjaan 

responden. 

3. Bagian terakhir, kuesioner ini menjelaskan dan mempertanyakan responden 

terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian 

 Menurut Malhotra  (2010),  populasi adalah agregat dari semua elemen yang 

memiliki karakteristik yang sama untuk tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa Universitas Mercu Buana, Universitas Trisakti, Universitas 

Paramadina, Universitas Gunadarma dan Universitas Atmajaya. 
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3.4.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah  sekelompok dari kasus, partisipan, peristiwa, atau catatan yang 

terdiri dari sebagian target populasi, pilihlah dengan cermat untuk mewakili suatu 

populasi (Cooper & Schindler, 2011). Selanjutnya, proses dalam memilih beberapa 

elemen dari suatu populasi untuk mewakili populasi disebut sebagai sampling (Cooper & 

Schindler, 2011). 

 Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah menentukan populasi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana, Universitas Trisakti, 

Universitas Paramadina, Universitas Gunadarma dan Universitas Atmajaya

 Langkah  kedua merupakan prosedur sampling atau yang biasa disebut dengan 

sampling method. Peneliti menggunakan  metode sampel nonprobability sampling 

dengan teknik convenience sampling yang mana peneliti menggunakan atau memilih 

orang yang tersedia dan mudah diakses. Kriteria dalam penentuan sampel di penelitian ini 

adalah responden yang menjadi mahasiswa Universitas Mercu Buana, Universitas 

Trisakti, Universitas Paramadina, Universitas Gunadarma dan Universitas Atmajaya

 Langkah  terakhir merupakan tahap dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. 

Untuk metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 

100-200 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, 

misalnya 400 maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-

ukuran goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah 

indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al, 2010). Dalam penelitian ini maka jumlah 

sampelnya adalah sebagai berikut. 
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𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥 = 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐤𝐚𝐭𝐨𝐫 × 𝟔 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥 = 𝟐𝟔 × 𝟔 = 𝟏𝟓𝟔 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang 

diadopsi berdasarkan kuesioner dalam penelitiansebelumnya dalam bentuk skala likert. 

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk menandai tingkat persetujuan atau 

ketidaksetujuan terhadap masing-masing pernyataan. Masing-masing item pernyataan 

mempunyai 7 tingkat pengukuran mulai dari sangat tidak setuju (1)sampai dengan sangat 

setuju (7) (Malhotra,2010). 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Scale 

 Service 

Quality 

(SQ) 

Kualitas layanan 

merupakan 

penyampaian 

layanan secara 

prima atau 

superior yang 

ditujukan untuk 

memuaskan 

pelanggan sesuai 

dengan persepsi 

dan harapannya. 

(Bitner,1990 

dalam Kassim 

dan 

Abdullah,2010) 

SQ1.Kampus saya adalah kampus yng 

memiliki kualitas tinggi. 

SQ2. Kampus saya dilengkapi dengan 

koneksi internet yang memadai. 

SQ3 Kampus saya selalu terlihat bersih 

SQ4 Laboraturium  di kampus saya 

memiliki jumlah komputer yang 

memadai. 

SQ5 Lulus dari kampus ini, memunjang 

prospek pekerjaan saya di masa depan. 

SQ6 Dosen di kampus saya selalu 

mengajar tepat pada waktunya.  

SQ7 Staff administrasi akademik 

senantiasa membantu memecahkan 

permasalahan administrasi mahasiswa. 

SQ8 Dosen di kampus saya peduli untuk 

memecahkan masalah mahasiswa.  

SQ9Kampus saya menyediakan tempat 

parkir yang memadai. 

 

Likert 

Scale 1-7 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Scale 

 

SQ10Kampus saya menyediakan sarana 

untuk menampung keluhan dari 

mahasiswa. 

(Pereda,2007) 

 

Student Trust 

(ST) 

 

Sejauh mana 

seorang siswa 

memiliki 

kepercayaan dan 

keyakinan bahwa 

perguruan tinggi 

yang mereka pilih 

memberikan 

keuntungan dan 

membantu untuk 

mencapai tujuan 

karir 

kedepannya. 

(Ghosh,whipple dan   

Bryan,2001) 

 

ST1. Saya yakin bahwa staf 

administrasi akademik di kampus saya 
mengedepankan kepentingan 

mahasiswa.   

ST2. Staf akademik di kampus saya 

terpercaya  

ST3. Staf akademik di kampus saya 

selalu menepati apa yang mereka 

janjikan.  

(Latif dan Bahroom,2014) 

ST4.Dosen saya peduli akan 

keberhasilan saya nanti.  

ST5.Dosen saya memiliki integritas 

yang tinggi.  

ST6. Saya percaya dosen saya 

sepenuhnya.  

 ST7.  Dosen saya selalu bertindak demi 

kebaikan saya.  

(Hellen dan Ho,2011) 

Likert 

Scale 

1-7 

Commitment 

  (COMM) 

Commitment adalah 

hubungan antara 

sikap terhadap 

bukti fisik, proses 

dan karyawan 

dengan kualitas 

keterhubungan 

serta perannya 

dalam 

menimbulkan  niat 

ulang membeli dan 

loyalitas. 

 

COMM1. Saya bangga menjadi 

seorang mahasiswa di kampus ini.  

( Latif dan Bahroom,2014) 

COMM2. Saya merasakan ikatan 

yang kuat dengan kampus saya. 

COMM3. Saya berniat untuk 
mempertahankan hubungan dengan 

kampus saya setelah saya lulus.  

(Hellen dan Ho,2011) 

Likert 

Scale 

1-7 

Lanjutan

n 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Scale 

(Moorman, Zalthman, 

dan Despande ,1992 

dalam Morgan dan 

Hunt,1994) 

COMM4. Saya bangga belajar di 

kampus ini 

COMM5. Berada di kampus ini 

sangat penting bagi saya  

COMM6. Saya merasa 

berkomitmen pada kampus saya 

(Vinicius dan Bergamo,2011) 

 

 

Word of 

mouth 

(WOM) 

Word of mouth 

adalah semua 

komunikasi 

informal yang 

diarahkan pada 

pelanggan lain 

mengenai 

kepemilikan, 

penggunaan, atau 

karakteristik atas 

suatu produk. 

(Hennig dan 

Gremler,2004) 

WOM1. Saya akan mengatakan hal-hal 

positif tentang kampus ini kepada orang 

lain.  

WOM2. Saya akan merekomendasikan 

kampus ini kepada orang-orang yang 

meminta pendapat saya  

WOM3.Saya akan mendorong calon 

mahasiswa  untuk mendaftar di kampus 

saya. 

(Teo dan Soutar,2012) 

Likert 

Scale 

1-7 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan  maka metode analisis yang digunakan 

adalah SEM (Structural Equation Models). SEM adalah teknik statistik multivariat yang 

merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi) yang bertujuan 

untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar 

indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan antar konstruk (Santoso, 2012). Proses 

Lanjutan 
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SEM tentu tidak bisa dilakukan secara manual, sehingga peneliti menggunakan alat bantu 

berupa software yang membantu menganalisis model SEM, software tersebut adalah 

AMOS 21 for windows. Sebuah pemodelan SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari 

Measurement Models dan Overall Model. Measurement model ditujukan untuk 

mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator empirisnya. 

Selanjutnya, overall model adalah model keseluruhan hubungan yang membentuk atau 

menjelaskan kaulitas antara faktor. Menurut Wijanto (2008) ada beberapa tahapan  pokok 

yang dilalui dalam menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

3.6.1 Spesifikasi Model (model specification) 

Spesifikasi model menunjukan permasalahan yang diteliti dan merupakan  

langkah awal dalam melakukan penelitian dengan metode SEM.  

Dalam penelitian  ini hanya service quality yang  berperan sebagai variabel 

eksogen, student trust dan  commitment berperan sebagai varibel eksogen dan endogen. 

Sedangkan word of mouth berperan sebagai variabel endogen. Setiap variabel laten baik 

eksogen dan endogen memiliki varibel teramati yang merupakan alat ukur berupa 

indikator-indikator. Variabel termati harus mampu  mencerminkan varibel laten. Di 

dalam penelitian ini terdapat 26 varibel teramati yang merupakan indikator. 
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Hubungan antar varibel laten dapat dijelaskan dengan, service quality 

mempengaruhi student trust, commitment dan word of mouth. Variabel student trust 

mempengaruhi commitment dan word of mouth. Sedangkan variabel commitment hanya 

mempengaruhi word of mouth. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka path diagram dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1 Path Diagram 

Keterangan: 

SQ  : Service Quality 

ST  : Student Trust 

COM  : Commitment 

WOM  : Word of Mouth 
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3.6.2 Identifikasi (Identification) 

Menurut Wijanto, 2008, tahap  ini berkaitan dengan pengkajian tentang 

kemungkinan diperolehnya nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di 

dalam model dan kemungkinan persamaan simultan tidak ada solusinya. 

Sebelum melakukan tahap estimasi untuk mencari solusi dari persamaan 

simultan yang mewakili model yang dispesifikasikan, terlebih dahulu kita perlu 

memeriksa identifikasi dari persamaan simultan tersebut. Ada tiga kategori 

identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-identified :Menggambarkan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui. Data yang diketahui 

tersebut merupakan variance dan covariance dari variabel teramati. Model 

under-identified di kategorikan jika degree of freedom negatif (-). Jika 

identifikasi sudah menunjukan under-indentified maka tidak perlu dilakukan 

estimasi dan penilaian model.  

2. Just identified :Menggambarkan  model dengan jumlah parameter yang sama 

dengan data yang dikumpulkan. Degree of freedom dalam kategori just 

identified adalah nol (0) atau saturated. Karena model sudah teridenfikasi 

maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3. Over identified: Menggambarkan model denga jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang dikumpulkan. Degree of freedom 

dalam kategori over identified adalah positif (+), sehingga diperlukan estimasi 

dan penilaian model. 
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3.6.3 Estimasi (estimation) 

Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) maka tahap 

selanjutnya adalah estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter yang ada di dalam 

model. Dalam melakukan estimasi terdapat asumsi dan prasyarat yang penting untuk 

diketahui dalam menggunakan SEM:  

1. Sample Size 

Dalam menggunakan SEM diperlukan pengumpulan data dalam jumlah besar 

anatar 100-200 sampel agar menghasilkan data yang valid (Hair et al., 2010). 

2. Normalitas Data 

Data yang disyaratkan pada SEM dan regresi adalah data yang terdistribusi 

dengan normal. Uji normalitas pada SEM dilakukan melalui 2 tahap, pertama 

menguji setiap varibel (univariate normality). Kedua, pengujian semua variabel 

secara bersama-sama (multivariate normality). Kedua tahapan tersebut dilakukan 

agar uji normalitas data dapat terbukti dengan sempurna. 

3.6.4 Uji kecocokan (testing fit) 

 Tahap estimasi menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasi. Dalam tahap ini, kita akan memerikasa tingkat kecocokan 

antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi 

koefisien-koefisien dari model keseluruhan. 

 Menurut Hair et al (2010) evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan 

model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2. Kecocokan model keseluruhan (overall model fit) 
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3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 Evaluasi ini akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran 

(hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati/indikator) 

secara terpisah melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrumen yang akan diukur (Hair et al, 2010). Suatu kuesioner dinyatakan 

valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dilakukan dengan 

melakukan analisis faktor pada hasil pre-test sejumlah 68 responden untuk 

melihat nilai kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy, bartlett’s test 

of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, dan factor loading 

of component matrix (Hair et al, 2010). 

Tabel 3. 2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure 

of sampling adequacy adalah 

statistik yang 

mengindikasikan proporsi 

variasi dalam variabel yang 

merupakan variasi umum 

(common variance), yakni 

variansi dalam penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 menunjukkan 

bahwa faktor analisis dapat digunakan 

2. 

Bartlett’s test of sphericity 

mengindikasikan bahwa 

matriks korelasi adalah 

matriks indentitas yang 

mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor 

bersifat related atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil uji, jika 

nilai hasil uji < 0,05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara 

variabel dan merupakan nilai yang 

diharapkan 

Lanjutan 
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Tabel 3. 2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

3. 

Anti image matrices, setiap 

nilai pada kolom diagonal 

anti-image correlation matrix 

menunjukkan measure of 

sampling adequacy dari 

masing-masing indikator 

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix > 0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam faktor 

tersebut 

4. 

Total variance explained, 

nilai pada kolom 

“cummulative %” 

menunjukkan persentase 

variansi yang disebabkan oleh 

keseluruhan faktor 

Nilai “cummulative %” harus > 60% 

5. 

Component matrix, nilai 

factor loading dari variabel-

variabel komponen faktor 

Nilai factor loading ≥ 0,5 

Sumber: Hair et al (2010) 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Menurut Malhotra (2010) 

dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator pernyataan 

dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel. 

Meskipun begitu, untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan 

composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance 

extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al, 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut. 

Lanjutan 

Service Quality,..., Rizky Ananda Astrilia, Ma.-IBS, 2014



 

36 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
(∑𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(∑𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 +  ∑𝑒𝑗
 

dimana standardized loading (std.loading) dapat diperoleh secara 

langsung dari hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement 

error untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al, 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel 

laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut (Fornel & 

Laker, 1981 dalam Wijanto, 2008): 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  
∑𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2

∑𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2 +  ∑𝑒𝑗
 

atau (Hair et al, 2010): 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  
∑𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2

N
 

dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. 

Hair et al (2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70, dan 

nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50. 

3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 Setelah syarat-syarat dari estimasi dan uji validitas dan reabilitas terpenuhi, 

langkah selanjutnya adalah melakukanuji kecocokan model keseluruhan. Model 

keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai hubungan kausal 

(sebab akibat) maka dari itu terdapat variabel laten eksogen dan variabel endogen. Hair 

et al. (2010) menyarankan untuk melakukan tiga macam uji kecocokan untuk 
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mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan demikian peneliti memilih tiga item yang 

terbaik untuk dilakukan pada tahap ini. Uji kecocokan yang akan dilakukan, antara lain : 

a. Normed Chi Square 

Normed Chi Square merupakan rasio sederhana dengan perbandingan antara Chi Square 

dengan degree of freedom. Nilai normed Chi Square disarankan dibawah 3.0 atau 5.0. 

b. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model keseluruhan terhadap matrik 

korelasi dan kovarian. RMSEA banyak digunakan untuk menampilkan seberapa layak 

model menggunakan populasi. Semakin kecil RMSEA nilai yang dihasilkan semakin 

baik. Nilai RMSEA antara 0.05≤RMSEA≤0.08 termasuk good fit, nilai RMSEA antara  

0.08≤RMSEA≤0.10 termasuk marginal fit, sedangkan poor fit apabila nilai 

RMSEA≥0.10.35 

c. Comparative Fit Index (CFI) 

CFI merupakan peningkatan fit indeks dari NFI, dalam indeks ini menjelaskan 

perbandingan model yang diusulkan dengan model dasar (semua variabel dalam model 

bebas satu sama lain). Nilai CFI berada dalam rentang 0 sampai 1, nilai yang mendekati 

1 mengindikasikan model memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Indeks ini sangat 

dianjurkan untuk dipakai karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel  

dan tidak dipengaruhi oleh kerumitan model. Tolak ukur agar model tersebut layak 

adalah CFI > 0,90 dan Marginal fit berada pada rentang 0.80≤CFI≤0.9 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Universitas Mercubuana 

 Universitas Mercubuana adalah salah satu Universitas swasta terbaik se-

Jabodetabek. Pada tanggal 22 Oktober 1985, Universitas Mercu Buana secara resmi 

dinyatakan berdiri, dengan Fakultas dan Jurusan sebagai berikut: 

1. Fakultas Tehnik, Jurusan Teknik Arsitektur dan Jurusan Teknik Sipil. 

2. Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis) dan Jurusan 

Budidaya Pertanian (Agronomi). 

3. Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen dan Jurusan Akuntansi. 

Jumlah mahsiswa pada tahun pertama tersebut sebanyak 118 orang. Satu tahun 

kemudian, berdasarkan hasil eveluasi Kopertis Wilayah III, keenam jurusan yang ada 

memperoleh Status "Terdaftar" dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Surat 

Keputusan Nomor: 0507/1986. 

 Dalam Mengantisipasi SK Mendikbud Nomor : 0686/U/1991 yang mensyaratkan 

di setiap Universitas minimal terdiri dari 3 Fakultas Eksakta dan 2 Fakultas Sosial, maka 

melalui berbagai persiapan yang didahului dengan studi kelayakan, Universitas Mercu 

Buana mengembangkan fakultas dan jurusan baru. 

Pada tahun akademik 1994/1995 Universitas Mercu Buana telah mempunyai 5 

(lima) fakultas dengan 13 (tiga belas) jurusan, tahun 2000/2001 telah dibuka Jurusan 
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Teknik Industri dibawah Fakultas Teknologi Industri berdasarkan keputusan Dirjen Dikti 

Depdiknas RI No. 290/DIKTI/Kep/2000 dengan status "Terdaftar". 

Visi dan Misi Universitas Mercu Buana 

Visi dan Misi Universitas Mercu Buana adalah sebagai berikut. 

 1.Visi  

Menjadi Universitas unggul dan terkemuka untuk menghasilkan tenaga professional 

yang memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam persaingan global. 

2. Misi  

 Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dan menciptakan serta menerapkan keunggulan akademik untuk menghasilkan 

tenaga professional dan lulusan yang memenuhi standar kualitas kerja yang 

disyaratkan. 

 Menerapkan manajemen pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dan 

mengembangkan jaringan kerjasama dengan industri dan kemitraan yang 

berkelanjutan sebagai respon atas perubahan arus dan daya saing global. 

 Mengembangkan kompetensi dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan 

dan etika professional kepada para mahasiswa dan staf yang memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup. 

(www.mercubuana.ac.id)  

4.1.2 Universitas Trisakti 

 Universitas Trisakti merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di 

Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 

November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 013/da/1965 yg 

ditandatangani oleh Dr. Sjarif Thajeb. Tanggal 29 November ini kemudian ditetapkan 
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sebagai hari kelahiran Universitas Trisakti. Universitas Trisakti (Usakti) salah 

satu perguruan tinggi  yang terletak di pusat kota Jakarta, tepatnya di Jalan Kyai Tapa, 

Grogol, yang merupakan sebuah kawasan padat perkotaan di daerah Jakarta Barat. 

Dilihat dari posisi, kondisi kampus Universitas Trisakti sangatlah strategis, karena 

berada tepat di tengah-tengah jantung ibu kota Jakarta yang merupakan pusat 

pemerintahan, kegiatan bisnis, perekonomi dan politik nasional. Karena letaknya 

tersebut, maka Universitas Trisakti diharapkan dapat menjadi barometer perubahan 

beserta penggerak pembangunan daerah dan pembangunan di tingkat nasional. 

 Pada awal berdirinya Universitas Trisakti hanya terdapat 5 Fakultas, yaitu 

Fakultas Teknik yang dibawahnya terdapat 5 jurusan (Teknik Mesin, Teknik Elektro, 

Teknik Sipil, Arsitektur & Seni Rupa), Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran, 

Fakultas Ekonomi dengan 2 Jurusan (Ekonomi Perusahaan, Ekonomi Akuntansi), serta 

Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. 

 Visi dan Misi Universitas Trisakti 

 Visi dan Misi Universitas Trisakti adalah sebagai berikut. 

1. Visi 

Menjadi Universitas yang handal, berstandar Internasional dengan tetap 

memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, Seni dan Budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

peradaban. 

2.  Misi 

 Menghasilkan lulusan yang berkarakter, mandiri dan berjiwa 

wirausaha melalui pelaksanaan Tridarma bersumber pada semangat 

Trisakti. 
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 Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya sebagai bagian dari 

masyarakat ilmiah, berwaasan lingkungan dalam pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berstandar internasional, sedangkan seni dan budaya berpedoman 

pada Nilai Luhur Universitas Trisakti. 

(www.trisakti.ac.id)  

4.1.3 Universitas Paramadina 

 Universitas Paramadina adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang 

bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman iman, kepekaan nurani, 

ketajaman nalar, kecakapan berkarya, keluasan wawasan dan kemandirian jiwa. 

Pada tahun 1994, dua yayasan, Yayasan Wakaf  Paramadina dengan ketua Prof. 

Dr. Nurcholish Madjid dan Yayasan Pondok Mulya, yang masing-masing bergerak di 

bidang pendidikan, sepakat untuk bekerjasama untuk mendirikan sebuah perguruan 

tinggi. Kesepakatan tersebut diwujudkan dengan didirikannya Yayasan 

ParamadinaMulya pada tahun 1995. Sebagai realisasi dari gagasan tersebut, maka pada 

tanggal 10 Januari 1998 diresmikan berdirinya Universitas ParamadinaMulya, yang 

diharapkan mampu: menyempurnakan konsep perguruan tinggi yang sudah ada, 

menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian yang diperlukan oleh bangsa Indonesia, 

yang mempunyai kompetensi riset, semangat kewirausahaan yang menjiwai etika 

keislaman. menjadi wahana pusat kebudayaan dan peradaban mampu mengembangkan 

kepribadian mahasiswa memiliki fitrahnya sebagai universitas yang universal, sehingga 

mampu menyebut dirinya bertaraf internasional. 
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  Pada awal berdirinya, Universitas ParamadinaMulya mempunyai empat program 

studi, yaitu Teknik Informatika, Disain Produk, Manajemen, dan Falsafah dan Agama. 

Pada tahun akademik 1999 / 2000 dibuka program pasca sarjana, diantaranya Magister 

Ilmu Agama Islam, dan program studi sarjana Desain Grafis / Komunikasi Visual, Ilmu 

Komunikasi dan Hubungan Internasional. Sedangkan pada tahun akademik 2000 / 2001, 

dibuka program studi Psikologi. Pada tanggal 20 Maret 2002 pengelola Universitas 

diserahkan sepenuhnya kepada Yayasan Wakaf Paramadina, sedangkan nama universitas 

disesuaikan dari Universitas ParamadinaMulya menjadi Universitas Paramadina. 

Visi dan Misi Universitas Paramadina 

1.Visi 

Menjadi Universitas unggulan berbasiskan etika-religius untuk mewujudkan peradaban 

yang luhur 

2.Misi 

Membina ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi 

kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan kampus sebagai pusat 

ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan civitas 

akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar 

akademik. 

(www.paramadina.ac.id) 

4.1.4 Universitas Gunadarma 

Universitas Gunadarma adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. 

Pada 7 Agustus 1981 berdiri Program Pendidikan Ilmu Komputer (PPIK) di Jakarta yang 

tiga tahun kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
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Komputer (STMIK) Gunadarma. Enam tahun kemudian, tepatnya pada 13 Januari 1990, 

berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gunadarma (STIE Gunadarma). Pada tahun 1993, 

STMIK dan STIE membuka Program Magister dengan konsentrasi Manajemen Sistem 

Informasi untuk STMIK serta Magister Manajemen untuk STIE. 

 Selanjutnya, melalui S.K. Dirjen DIKTI No.92/Kep/Dikti/1996 tertanggal 3 

April 1996, STMIK dan STIE Gunadarma melebur menjadi UNIVERSITAS 

GUNADARMA bersama dengan empat fakultas baru yaitu Fakultas Teknologi Industri, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Sastra. 

Membuka milenium baru, Universitas Gunadarma membuka Program Doktor Ilmu 

Ekonomi berdasarkan ijin Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Republik Indonesia No. 

55/DIKTI/2000 yang diikuti dengan pembukaan Program Doktor Teknologi Informasi 

berdasarkan ijin Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Republik Indonesia No. 

3716/P/T/2002. 

Setelah melalui perjuangan panjang dalam menghadapi berbagai tantangan, 

Universitas Gunadama telah menjelma menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Indonesia. Pengalaman 

selama 25 tahun yang diiringi pengabdian dan dedikasi tenaga pengajar; komitmen 

yayasan dan pimpinan; pengadaan fasilitas pembelajaran serta kepercayaan masyarakat, 

Universitas Gunadarma terus berupaya menghasilkan lulusan yang berguna dan bisa 

mendarmabaktikan kompetensinya demi membangun masa depan bangsa yang lebih 

baik. Beberapa tonggak historis Universitas Gunadarma dalam kurun waktu seperempat 

abad disajikan dalam Tabel Tonggak Historis Universitas Gunadarma. 
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Visi dan Misi Universitas Gunadarma 

1.Visi 

Pada tahun 2017 Universitas Gunadarma menjadi perguruan tinggi swasta terkemuka 

yang bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan memberikan kontribusi 

signifikan bagi peningkatan daya saing bangsa. 

2.Misi 

 Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. 

 Menciptakan suasana akademik yang mendukung terselenggaranya kegiatan 

penelitian yang bertaraf International dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat 

manusia. 

 Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai 

pengejawantahan tanggung jawab sosia institusi. 

 Menyelenggarakan kerjasama dengan pelbagai institusi, baik di dalam maupun di 

luar negeri. 

 Mengembangkan organisasi institusi dalam  rangka merespon pelbagai perubahan 

yang terjadi. 

(www.gunadarma.ac.id) 

4.1.5 Universitas Atma Jaya 

Unika Atma Jaya merupakan buah gagasan yang dibahas pada rapat para Uskup 

se-Jawa pada Juni 1952. Dalam pertemuan itu diutarakan kemungkinan pembentukan 
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suatu perguruan tinggi Katolik di Indonesia. Di Jakarta gagasan itu terwujud sejak 

didirikannya Yayasan Atma Jaya oleh sekelompok cendekiawan muda Katolik pada 

tanggal 1 Juni 1960. 

Pada tahun-tahun awal, Unika Atma Jaya dibantu oleh para suster Ursulin, 

dengan menyediakan ruang kuliah di kompleks persekolahan Ursulin, di Jalan Lapangan 

Banteng Utara dan kompleks Santa Theresia, Menteng. Sejak tahun 1967, Atma Jaya 

berangsur-angsur menempati kampus di Jalan Sudirman yang terkenal dengan nama 

kampus Semanggi. Selanjutnya menempati kampus Pluit, di Jakarta Utara untuk Fakultas 

Kedokteran (FK), Rumah Sakit Atma Jaya (RSA), dan Rumah Duka Atma Jaya. 

  

Kini, Unika Atma Jaya telah memiliki delapan fakultas dengan tujuh belas 

program studi untuk program sarjana (S1) dan Program Pasca Sarjana dengan tujuh 

program magister: Magister Manajemen (MM) dan Magister Linguistik Terapan Bahasa 

Inggris (LTBI) pada tahun 1992, Magister Profesi Psikologi pada 2005, Magister 

Bioteknologi pada 2011, Magister Sains Psikologi,  Magister Ilmu Hukum pada 2012 

dan Magister Teknik Mesin pada 2013 serta satu program doktor Linguistik Terapan 

Bahasa Inggris (LTBI) pada tahun 2002. Untuk program sarjana (S1): Fakultas Ekonomi 

(FE) dan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi (FIABIKOM) berdiri 

pada tahun 1960, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Teknik 

(FT) tahun 1961, Fakultas Hukum (FH) tahun 1965, Fakultas Kedokteran (FK) tahun 

1967, Fakultas Psikologi (FP) tahun 1992 dan Program Magister Profesi Psikologi tahun 

2005, serta Fakultas Teknobiologi (FTb) tahun 2002. 
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Visi dan Misi Universitas Atma Jaya 

1.Visi  

Universitas mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki 

keunggulan akademik dan professional di tingkat nasional dan internasional yang secara 

konsisten mewujudkan perpaduan antara iman kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.  

2.Misi 

 Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, 

profesionalisme, dan karakter peserta didik. 

 Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS) 

 Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan 

masyarakat. 

 Mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam  suasana akademik 

yang beretika dan bermartabat. 

(www.atmajaya.ac.id) 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

 Sebelum melakukan pengolahan data, indikator SQ8 tidak diikutsertakan dalam 

pengolahan dikarenakan terdapat perbedaan skala pengukuran pada saat penyebaran 

kuisioner. 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-

test sejumlah 68 responden untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin measure of sampling 
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adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, dan 

factor loading of component matrix. 

 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel 
Laten 

Indikator 
KMO 
> 0,5 

P-Value 
< 0,05 

MSA 
> 0,5 

Cummulativ

e (%) 

> 60% 

Factor 

Loading 

≥ 0,5 

Kesimpulan 

Service 

Quality 

SQ1 

0,855 0,000 

0,813 

70,08% 

0,808 Valid 

SQ2 0,873 0,740 Valid 

SQ3 0,852 0,824 Valid 

SQ4 0,917 0,804 Valid 

SQ5 0,857 0,739 Valid 

SQ6 0,829 0,666 Valid 

SQ7 0,870 0,807 Valid 

SQ9 0,865 0,698 Valid 

SQ10 0,817 0,678 Valid 

Student 

Trust 

ST1 

0,870 0,000 

0,884 

73,07% 

0,853 Valid 

ST2 0,861 0,878 Valid 

ST3 0,884 0,855 Valid 

ST4 0,853 0,86 Valid 

ST5 0,882 0,815 Valid 

ST6 0,848 0,829 Valid 

ST7 0,880 0,892 Valid 

Commitment COM1 0,883 0,000 0,835 79,94% 0,89 Valid 
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Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel 

Laten 
Indikator 

KMO 

> 0,5 

P-Value 

< 0,05 

MSA 

> 0,5 

Cummulativ

e (%) 
> 60% 

Factor 

Loading 
≥ 0,5 

Kesimpulan 

COM2 
 

0,934 0,894 Valid 

COM3 0,926 0,825 Valid 

COM4 0,827 0,923 Valid 

COM5 0,896 0,939 Valid 

COM6 0,901 0,889 Valid 

Word of 

Mouth 

WOM1 

0,761 0,000 

0,792 

86,89% 

0,924 Valid 

WOM2 0,734 0,94 Valid 

WOM3 0,762 0,932 Valid 

 Berdasarkan  hasil pada tabel 4.1, menunjukkan bahwa semua indikator 

pernyataan dalam  instrumen penelitian sudah memenuhi nilai yang telah disyaratkan 

atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. 

Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang dan  

semua item indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian 

selanjutnya. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk  mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut 

Malhotra (2010), dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator 

pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap 

variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Lanjutan 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Service Quality 0,901 Reliabel 

Student Trust 0,938 Reliabel 

Commitment 0,949 Reliabel 

Word of Mouth 0,923 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21 

 Berdasarkan  hasil  pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu service quality, student trust, commitment dan word of mouth memiliki 

cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil tersebut menyatakan jika item indikator pernyataan 

dalam kuesioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan 

cenderung tetap dan konsisten. 

4.3 Profil Responden 

 Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan demografi 

dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan terakhir, dan pekerjaan. 
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4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21 

 Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 

156 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin wanita berjumlah 102 orang 

(65%) dan responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 54 orang (35%). Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden wanita lebih besar daripada jumlah responden 

pria. 

4.3.2 Usia Responden 

 

Gambar 4. 2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21 

 Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 kelompok, yaitu 

skala usia 17-19, 20-22 tahun, dan 23-25 tahun. Pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat 
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bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia antara 

20-22 tahun yang berjumlah 139 orang atau sebesar 89,10% dari total responden, 

kemudian diikuti oleh responden yang berusia 23-25 tahun dengan jumlah responden 11 

orang atau sebesar 7,05%, dan sisanya adalah responden yang berusia 17-19 tahun yang 

berjumlah 6 orang atau sebesar 3,85%.. 

4.3.3 Nama Perguruan Tinggi Responden 

 

Gambar 4. 3 Nama Perguruan Tinggi Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21 

 Berdasarkan pada gambar 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden adalah mahasiswa Trisakti dengan jumlah 83 orang atau sebesar 53% dari 

total responden, kemudian diikuti oleh responden mahasiswa Gunadarma yang 

berjumlah 42 orang atau sebesar 27%, peringkat berikutnya adalah responden yang 

berasal dari mahasiswa Paramadina berjumlah 16 orang atau sebesar 10%, responden 

yang berasal dari mahasiswa Atmajaya berjumlah 9 orang atau sebesar 6% dan 

responden yang berasal dari mahasiswa Mercubuna berjumlah 6 orang atau sebesar 4%. 
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4.3.4 Tingkat Semester Responden 

 

Gambar 4. 4 Tingkat Semester Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21 

 Gambar 4.4 di atas menggambarkan bahwa mayoritas tingkat semester 

responden adalah semester 7-8 sejumlah 126 orang atau sebesar 81% dari total 

responden, kemudian diikuti oleh responden semester 4-6  yang berjumlah 21 orang atau 

sebesar 14%, dan sisanya adalah responden semester 1-3 sejumlah 9 orang dengan 

persentase sebesar 5%. 

4.3.5 Sumber Rekomendasi Responden 

 

4. 5 Sumber Rekomendasi Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21 
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 Gambar 4.5 di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden mendapatkan 

rekomendasi dari keluarga sejumlah 80 orang atau sebesar 51% dari total responden, 

kemudian diikuti oleh rekomendasi dari teman  yang berjumlah 46 orang atau sebesar 

29%, lalu rekomendasi dari media elektronik sejumlah 17 orang atau sebesar 11% dan 

sisanya adalah rekomendasi dari lainnya sejumlah 13 orang dengan persentase sebesar 

8%. 

4.4 Hasil Analisis Data 

 Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Modeling dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS dipilih 

karena penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering digunakan untuk analisis 

data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi 

kecocokan model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua hasil pengolahan 

data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan pada 

hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2010 dan SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses. Spesifikasi model 

dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada bab III di gambar 3.1, 

dimana model penelitian terdiri dari 4 variabel, 6 hipotesis, dan 26 indikator untuk 

menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 
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4.4.2 Identifikasi Model 

 Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified. Identifikasi ini 

dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. Tabel di 

bawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 265. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-identified karena 

memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM bisa dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. 

Tabel 4. 3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 325 

Number of distinct parameters to be estimated 60 

Degrees of freedom (325-60) 265 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21  

4.4.3 Estimasi Model 

 Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 

4.4.3.1 Sample Size 

 Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu 156 

data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang direkomendasikan 

antara 100-200 data sampel dengan indikator dikali dengan 6. 

4.4.3.2 Uji Normalitas Data 

 Pengujian selanjutnya adalah melihat tingkat normalitas data yang digunakan 

dalam penelitian ini. Pengujian ini bertujuan untuk mengamati nilai angka c.r. skewness 
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atau angka c.r. kurtosis yang berada di antara -2,58 sampai +2,58 dengan tingkat 

signifikansi 0,01%. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Data 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

SQ1 1 7 -0,572 -2,917 -0,310 -0,790 

SQ2 1 7 -0,235 -1,196 -0,751 -1,916 

SQ3 1 7 -0,335 -1,708 -0,534 -1,361 

 SQ4 1 7 -0,343 -1,749 -0,734 -1,871 

SQ5 1 7 -0,618 -3,152 -0,004 -0,011 

SQ6 1 7 -0,615 -3,134 0,035 0,090 

SQ7 1 7 -0,403 -2,056 -0,571 -1,455 

SQ9 1 7 -0,216 -1,103 -0,980 -2,497 

SQ10 1 7 -0,164 -0,839 -0,952 -2,427 

ST1 1 7 -0,241 -1,230 -0,991 -2,527 

ST2 1 7 -0,212 -1,080 -0,674 -1,717 

ST3 1 7 -0,210 -1,071 -0,718 -1,831 

ST4 1 7 -0,305 -1,554 -0,601 -1,531 

ST5 1 7 -0,447 -2,279 -0,383 -0,976 

ST6 1 6 -0,317 -1,617 -0,378 -0,964 

ST7 1 7 -0,392 -1,996 -0,285 -0,727 

COM1 1 7 -0,577 -2,940 -0,175 -0,446 

COM2 1 7 -0,276 -1,407 -0,527 -1,344 

COM3 1 7 -0,274 -1,398 -0,563 -1,435 

COM4 1 7 -0,496 -2,531 -0,564 -1,439 

COM5 1 7 -0,160 -0,814 -0,643 -1,640 

COM6 1 7 -0,306 -1,560 -0,617 -1,573 

WOM1 1 7 -0,311 -1,586 -0,584 -1,490 

WOM2 1 7 -0,436 -2,221 -0,720 -1,836 

WOM3 1 7 -0,321 -1,636 -0,848 -2,162 

Multivariate 162,227 27,573 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 Sebuah distribusi dikatakan  normal jika data tidak miring ke kiri atau miring 

ke kanan (disebut simetris dengan nilai skewness adalah 0), serta mempunyai 

Service Quality,..., Rizky Ananda Astrilia, Ma.-IBS, 2014



 

56 

 

keruncingan yang ideal (angka kurtosis adalah 0). Namun, angka-angka tersebut sulit 

dicapai dalam praktiknya, sebaran data akan bervariasi pada skewness serta kurtosis 

yang negatif atau positif. Oleh karena itu, yang akan diuji adalah seberapa menceng dan 

seberapa runcing sebuah distribusi sehingga masih dapat dianggap normal walaupun 

tidak benar-benar berdistribusi normal. 

 Angka pembanding tersebut adalah angka z, angka tersebut didapat dengan 

cara melihat tabel z. Pada umumnya digunakan tingkat kepercayaan 99%, tingkat 

signifikansi pada tingkat kepercayaan tersebut adalah 100% - 99% = 1%, dan angka z 

adalah ±2,58. Dengan demikian, sebuah distribusi dikatakan normal jika angka c.r. 

skewness atau c.r. kurtosis berada di antara -2,58 sampai +2,58. Namun jika angka-angka 

tersebut berada di bawah -2,58 atau di atas +2,58, distribusi dapat dikatakan tidak normal 

(Santoso, 2012). 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 4.4, dapat 

dilihat uji normalitas untuk setiap variabel (univariate normality) , semua variabel yang 

berdistribusi normal karena mempunyai angka c.r. skewness atau c.r. kurtosis berada di 

antara -2,58 sampai +2,58. 

4.4.4 Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit) 

4.4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang 

diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading factors) ≥ 0,50 

dan idealnya ≥ 0,70. 

 Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur 
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konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan 

composite reliability measure dan variance extracted measure, sebuah konstruk 

mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance 

extracted (VE) ≥ 0,50. 

 Tabel 4.5 di bawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan 

reliabilitas dalam penelitian ini. 

 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria CR>0,7 VE>0,5 Kesimpulan 

Service 
Quality 

SQ1 0,850 Valid 

0,925 0,578 Reliable 

SQ2 0,707 Valid 

SQ3 0,832 Valid 

SQ4 0,744 Valid 

SQ5 0,679 Valid 

SQ6 0,697 Valid 

SQ7 0,789 Valid 

SQ9 0,762 Valid 

SQ10 0,767 Valid 

Student Trust 

ST1 0,872 Valid 

0,946 0,714 Reliable 

ST2 0,891 Valid 

ST3 0,833 Valid 

ST4 0,797 Valid 

ST5 0,825 Valid 

ST6 0,803 Valid 

ST7 0,889 Valid 

Commitment 
COM1 0,842 Valid 

0,957 0,789 Reliable 
COM2 0,886 Valid 
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Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Laten 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kriteria CR>0,7 VE>0,5 Kesimpulan 

COM3 0,830 Valid 

COM4 0,926 Valid 

COM5 0,916 Valid 

COM6 0,926 Valid 

Word of 

Mouth 

WOM1 0,905 Valid 

0,934 0,825 Reliable WOM2 0,944 Valid 

WOM3 0,874 Valid 

 Berdasarkan hasil tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati 

dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading hampir mencapai ≥ 0,70, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya adalah 

valid karena memenuhi kriteria dari validitas. 

 Selain itu, tabel 4.5 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran (measurement 

model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan 

sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel laten yang dibentuknya. 

 Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji 

measurement model diketahui nilai dari model fit. Pertama, diketahui nilai CMIN/DF 

kurang dari sama dengan 3, yaitu 2,376 yang berarti memenuhi kriteria good fit. Kedua, 

diketahui bahwa nilai CFI lebih besar dari 0,9, yaitu 0,915 yang berarti good fit. Ketiga, 

RMSEA menunjukkan nilai lebih dari sama dengan 0,08, yaitu 0,096 yang berarti 

marginal fit. 

Lanjutan 
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4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

 Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF 

suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti 

teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik terbaik yang 

dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para peneliti telah 

mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau 

kombinasi. 

 Tabel 4.6 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 21. 

Tabel 4. 6 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kesimpulan 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit) 2,376 
Good 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,094 
Marginal 

Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,915 Good Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas, kita dapat melihat bahwa dua ukuran GOF, yaitu 

CMIN/DF dan CFI menunjukkan kecocokan (good fit) sedangkan ukuran GOF yang 

lainnya, yaitu RMSEA menunjukkan kecocokan yang marginal fit. Dengan demikian, 
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model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data fit dengan model 

SEM. 

  

4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien 

atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel 

laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. 

Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan 

cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater menunjukkan hasil positif dengan 

tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. 

Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat 

signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil 

pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.  

Tabel 4. 7 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 Service Quality → Student Trust 0,963 *** 
H1: Didukung 

Data 

2 Service Quality → Commitment 0,715 *** 
H2: Didukung 

Data 

3 Service Quality → Word of Mouth 0,365 0,024 
H3: Didukung 

Data 

4 Student Trust → Commitment 0,311 0,016 
H4: Didukung 

Data 

5 Student Trust → Word of Mouth 0,062 0,616 
H5: Tidak Didukung 

Data 

6 Commitment → Word of Mouth 0,578 *** 
H6: Didukung 

Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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 Berdasarkan  tabel 4.7 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Service Quality berpengaruh positif terhadap Student Trust  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,963 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, service 

quality berpengaruh positif terhadap Student Trust  dan hipotesis dapat 

diterima. 

2. Service Quality berpengaruh positif terhadap Commitment 

Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0,715 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, service 

quality berpengaruh positif terhadap commitment dan hipotesis dapat diterima. 

3.  Service Quality berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,365 

dengan nilai p 0,024. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, service 

quality berpengaruh positif terhadap word of mouth dan hipotesis dapat 

diterima. 

4. Student Trust berpengaruh positif terhadap Commitment 

Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0,311 

dengan nilai p 0,016. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, student 

trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap commitment dan hipotesis 

dapat diterima. 
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5. Student Trust berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,062 

dengan nilai p 0,616. Nilai estimasi dan nilai probabilitas tersebut 

menunjukkan bahwa pengaruh postif student trust terhadap word of mouth 

pada penelitian ini tidak dapat dibuktikan.  

6. Commitment berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0,578 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, 

commitment  berpengaruh positif terhadap word of mouth dan hipotesis dapat 

diterima. 

4.5 Pembahasan 

 Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel 

telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran 

lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan 

pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki hubungan yang signifikan. 

Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-

bab di bawah ini. 

4.5.1 Service Quality berpengaruh positif terhadap Student Trust 

 Hasil penelitian menunjukkan service quality memberikan pengaruh positif 

terhadap student trust. Hal ini menyatakan bahwa semakin baik service quality yang 

diberikan dari pihak kampus maka mahasiswa akan menanamkan kepercayaan (trust) 

kepada kampus tersebut. Ketika mahasiswa merasa suatu layanan memiliki nilai positif 

baginya, mereka akan merasa puas dan perlahan-lahan akan terbentuk suatu 
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kepercayaan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ghosh.,et al (2001) yang menyatakan 

bahwa student trust terjadi ketika mahasiswa memiliki kepercayaan dan keyakinan 

bahwa perguruan tinggi yang mereka pilih memberikan keuntungan dan membantu 

untuk mencapai tujuan akhir. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut, maka pihak 

kampus harus memiliki kualitas yang mendukung proses pembelajaran mahasiswa 

seperti sarana, prasarana, staf pengajar, fasilitas,dll. Morgan dan Hunt,1994 dalam 

Mulyo dan Ukudi,2007 mengemukakan bahwa persepsi terhadap kualitas layanan 

dimasa lalu yang sering dan berkualitas tinggi akan menghasilkan kepercayaan yang 

bertambah besar. 

4.5.2     Service Quality berpengaruh positif terhadap Commitment 

 Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh positif antara 

service quality terhadap commitment. Ketika service quality yang dirasakan oleh 

mahasiswa sesuai dengan ekspetasi mereka  akan memberikan kepercayaan dan 

berkomitmen untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pihak kampus. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sultan dan Wong (2013), 

yang menyatakan dalam konteks perguruan tinggi, kepercayaan mahasiswa bermula dari 

pengiriman janji-janji yang dibuat, komitmen dan integritas kampus dalam 

menyelesaikan masalah akademik dan administrasi yang nantinya akan menentukan 

kekuatan hubungan antara mahasiswa dan staf kampus. Salah satu faktor yang 

mendukung komitmen adalah kualitas layanan yang diberikan oleh pihak kampus 

sehingga mendorong terjadinya kepercayaan dan keinginan untuk melanjutkan dan 

merekomendasikan kepada pihak lain.  
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4.5.3 Service Quality berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

 Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh 

positif antara service quality terhadap word of mouth. Hal ini menyatakan bahwa ketika 

mahasiswa merasakan kualitas layanan yang baik maka mahasiswa akan menceritakan 

dan merekomendasikan hal positif yang mereka dapatkan kepada orang lain. Pernyataan 

tersebut diperkuat oleh Kassim&Abdullah (2010) yang menyatakan bahwa ketersediaan 

merekomendasikan kepada orang lain seringkali berdasarkan kualitas layanan dan 

kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Begitu pula Utami dan Hanum (2010) 

menyatakan ketika konsumen merasa puas maka mereka akan memberikan word of 

mouth positif dan merekomendasikan orang lain untuk melakukan pembelian. Sedangkan 

konsumen yang tidak puas, mereka akan melarang orang lain untuk melakukan 

pembelian. 

 Pada dasarnya, hal ini menunjukkan bahwa word of mouth merupakan salah 

satu aspek loyalitas dari mahasiswa. Lovelock,2001 dalam Utami dan Hanum,2010 

menekankan bahwa word of mouth sebagai pendapat dan rekomendasi yang dibuat oleh 

konsumen tentang pengalaman perkuliahan yang mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap keputusa konsumen/perilaku pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa orang 

lebih percaya terhadap informasi dari teman atau keluarga dibandingkan iklan/tenaga 

penjual.  

4.5.4 Student Trust berpengaruh positif terhadap Commitment 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, didapati bahwa student trust memiliki 

pengaruh positif terhadap commitment. Hal ini menyatakan bahwa kesesuaian yang baik 

antara kepercayaan yang diberikan mahasiswa akan menimbulkan hubungan jangka 

panjang/commitment yang baik untuk setia kepada kampus mereka. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan yang dilakukan oleh Morgan dan Hunt,1994 dalam Setiawan,2007 yang 
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menerangkan bahwa teori kepercayaan (trust) dan komitmen (commitment) merupakan 

perantara kunci dalam membangun keberhasilan pertukaran hubungan untuk pelanggan 

dengan orientasi hubungan yang tinggi terhadap organisasi.  

 Kassim dan Abdullah, 2006 dalam Kassim dan Abdullah, 2010 menyatakan 

kepercayaan merupakan penggerak terjadinya komitmen pelanggan terhadap suatu 

produk.Ketika mahasiswa memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap perguruan 

tinggi yang dipilih, maka mereka akan melakukan hubungan jangka panjang dan 

berkomitmen untuk tidak memilih perguruan tinggi lainnya. 

4.5.5 Student Trust berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

 Hasil penelitian memperlihatkan student trust memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap word of mouth. Penelitian ini berbeda oleh hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Rahayu (2011) yang menyatakan bahwa trust memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. Dalam hasil penelitian ini, jika 

dilihat secara keseluruhan student trust tidak memiliki nilai yang signifikan seperti yang 

lain tetapi jika dilihat pada hasil korelasi rata- rata student trust terhadap word of mouth 

secara individual bahwa hasil korelasi sudah mencapai nilai diatas 0,3. Hal tersebut 

menandakan bahwa pengaruh student trust terhadap word of mouth tidak bisa diabaikan. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tidak terbuktinya pengaruh positif 

terhadap word of mouth , dapat dinyatakan bahwa mahasiswa belum mampu 

memberikan kepercayaan  kepada pihak kampus dengan baik sehingga tidak 

mempengaruhi mahasiwa dalam melakukan word of mouth ke calon mahasiswa lainnya. 
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4.5.6 Commitment berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

 Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara 

commitment terhadap word of mouth. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Bettencourt,1997 dalam Utami dan Hanum, 2010 menemukan bahwa terdapat 

hubungan positif antara komitmen konsumen terhadap suatu perusahaan dan mengukur 

loyalitas yang diwakili dengan word of mouth positif dan menyarankan bahwa komitmen 

dapat menjadi mediasi antara kepuasan pelanggan terhadap word of mouth positif. Dan 

Soedjati, 2013 menyatakan komitmen mahasiswa dilihat dari keinginan mereka untuk 

melanjutkan dan merekomendasikan kepada pihak lain. 

4.6 Implikasi Manajerial 

 Sejalan dengan tujuan penelitian ini yang menganalisis seberapa besar 

keefektikfan pengaruh service quality terhadap student trust, commitment dan word of 

mouth, dan melihat pengaruh student trust terhadap commitment serta pengaruh student 

trust dan commitment terhadap word of mouth, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

service quality pada perguruan tinggi  berpengaruh positif terhadap student trust, 

commitment dan word of mouth.  Sama halnya dengan student trust yang berpengaruh 

positif terhadap commitment, namun student trust tidak terbukti memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap word of mouth. Dan yang terakhir commitment berpengaruh positif 

terhadap word of mouth. 

4.6.1 Implikasi Manajerial untuk Perguruan Tinggi Swasta se-Jabodetabek 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa implikasi manajerial 

untuk pihak Perguruan Tinggi Swasta selaku pihak yang menyediakan sarana-prasarana 

maupun fasilitas yang berkualitas agar dapat meningkatkan trust dan commitment 
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mahasiswa sehingga terjadi word of mouth positif. Beberapa implikasi yang dapat 

dikemukakan kepada pihak Perguruan Tinggi Swasta adalah sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif service quality terhadap 

student trust,commitment dan word of mouth. Oleh sebab itu, pihak Perguruan 

Tinggi Swasta di Indonesia sebaiknya memperhatikan kualitas layanan agar 

mampu menghadapi persaingan yang semakin tajam di tengah-tengah 

pertumbuhan perguruan tinggi di Indonesia. Dengan tersedianya kualitas  layanan 

mahasiswa yang cukup baik dapat dipastikan akan menghasilkan sumber daya 

manusia yang siap bersaing di pasar global. Ketika kualitas layanan yang 

diberikan dirasakan cukup baik, maka akan terjadi kepuasan yang berujung pada 

kepercayaan dan komitmen mahasiswa kepada pihak kampus. Disamping itu, 

mahasiswa akan merasa puas apabila mendapatkan nilai yang melebihi ekspetasi 

mereka. Dengan demikian, pihak kampus harus lebih memperhatikan faktor-

faktor yang terkait dengan kualitas layanan seperti : sarana, prasarana, staf 

pengajar yang mendukung kesuksesan mahasiswanya. Ketika layanan tersebut 

sudah diberikan dengan sebaik mungkin maka konsekuensi yang akan diperoleh 

oleh Perguruan Tinggi Swasta yaitu tumbuhnya rasa percaya dan komitmen 

mahasiswa untuk tidak pindah ke kampus lain karena telah mendapatkan nilai-

nilai positif yang menurut mereka tidak akan didapatkan di kampus lainnya. Hal 

ini tentunya memberikan keuntungan bagi pihak kampus dan mahasiswa. 

Keuntungan bagi pihak kampus adalah ketika mahasiwa yang telah memiliki 

kepercayaan dan komitmen akan merekomendasikan kepada orang lain untuk 

bergabung pada Perguruan Tinggi Swasta tersebut. Sedangkan keuntungan bagi 

pihak mahasiswa adalah mendapatkan sarana pendukung bagi kesuksesan 

mereka. 
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2. Word of Mouth adalah salah satu bentuk loyalitas mahasiswa dan merupakan alat 

promosi yang paling efektif untuk menarik minat mahasiswa bergabung dengan 

perguruan tinggi yang berkualitas. Melihat semakin berkembangnya jumlah 

perguruan tinggi saat ini maka pihak perguruan tinggi swasta harus menggunakan 

alat promosi yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Faktor 

pendorong word of mouth adalah service quality, student trust dan commitment. 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa “word of mouth” merupakan alat 

promosi yang paling efektif karena calon mahasiswa mendapatkan sumber 

informasi/cerita/pengalaman dari kerabat dekatnya yang lebih dipercaya 

dibandingkan media iklan.  

3. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa service quality pada kelima universitas 

yang diteliti  positif dan signifikan terhadap word of mouth. Penelitian ini dapat 

membuktikan bahwa service quality merupakan  salah satu pendorong terjadinya 

word of mouth. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, Universitas Mercu Buana, 

Paramadina dan Atmajaya memiliki nilai rata-rata yang tinggi dalam penilaian  

Perguruan Tinggi yang memiliki kualitas yang baik. Sedangkan hal yang harus 

lebih diperhatikan pada Universitas Trisakti, Gunadarma dan Paramadina adalah 

kualitas layanan dalam hal menampung keluhan  mahasiswa. Hal tersebut harus 

lebih diperhatikan  pihak Perguruan Tinggi karena mahasiswa tentunya memiliki 

masalah dalam  bidang akademik maupun non- akademik. Mahasiswa 

membutuhkan sarana untuk menampung segala keluhan mereka dan kedepannya 

agar dapat menjadi masukan dalam membangun Perguruan Tinggi menjadi lebih 

baik dan mendorong calon mahasiswa untuk bergabung pada Perguruan Tinggi 

tersebut. 
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4. Untuk meningkatkan service quality pada Perguruan Tinggi Swasta agar menjadi 

lebih baik, pihak Perguruan Tinggi Swasta harus lebih memperhatikan hal- hal 

sebagai berikut: 

-  Pihak Perguruan Tinggi Swasta hendaknya selalu memperhatikan komentar 

dan saran yang disampaikan oeh mahasiswa melalui website maupun kotak 

saran. 

-  Pihak Perguruan Tinggi Swasta hendaknya lebih tanggap terhadap keinginan 

mahasiswa seperti schedule perkuliahan yang sesuai dengan jadwal dan 

jadwal ruang kuliah jangan sampai bertabrakan dengan jadwal lain. 

-  Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tidak hanya 

mendapatkan materi perkuliahan saja tetapi juga mendapatkan value added. 

-  Pihak Perguruan Tinggi Swasta hendaknya lebih memperhatikan fasilitas 

untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswanya seperti; koneksi 

internet, kelengkapan buku-buku di perpustakaan dan jumlah komputer yang 

memadai. 

Tabel 4.8 Hasil rata-rata service quality 
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-  Pihak Perguruan Tinggi Swasta hendaknya melakukan riset mengenai selera 

mahasiswa seperti; adanya evaluasi dosen dan layanan yang diinginkan oleh 

mahasiswa. 

-  Pihak Perguruan Tinggi Swasta hendaknya memberikan janji yang sesuai 

dengan kenyataan sehingga mahasiswa merasa puas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh service quality 

terhadap student trust dan commitment yang berujung pada word of mouth . Hasil 

analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa 

kelima hipotesis berpengaruh positif dan satu hipotesis tidak terbukti memiliki pengaruh 

yang signifikan. Dengan menggunakan studi penelitian pada Perguruan Tinggi Swasta 

se-Jabodetabek maka  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Service Quality berpengaruh positif terhadap Student Trust 

2. Service Quality berpengaruh positif terhadap Commitment 

3. Service Quality berpengaruh positif terhadap Word of Mouth. 

4. Student trust  berpengaruh positif terhadap Commitment. 

5. Pengaruh positif Student Trust  terhadap Word of Mouth tidak terbukti pada 

penelitian ini. 

6. Commitment  berpengaruh positif terhadap Word of Mouth. 

5.2 Saran 

 Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan pada lima hipotesis dan pengaruh yang positif dan satu hipotesis tidak terbukti 

memiliki pengaruh yang signifikan. Tentunya, penelitian ini masih memiliki kekurangan 

sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan dan 

untuk penelitian selanjutnya. 
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1. Perguruan Tinggi Swasta harus memiliki kualitas layanan terbaik bagi mahasiswa 

agar mahasiswa menanamkan kepercayaan yang tinggi dan berkomitmen untuk 

setia terhadap kampus. Untuk itu, pihak Perguruan Tinggi Swasta harus lebih 

memperhatikan kualitas layanan seperti : sarana, prasarana, dan staf pengajar 

yang mendukung kesuksesan mahasiswanya. Ketika layanan tersebut sudah 

diberikan dengan sebaik mungkin maka mahasiswa akan percaya dan 

berkomitmen untuk tidak pindah ke kampus lain karena telah mendapatkan nilai-

nilai positif yang menurut mereka tidak akan didapatkan di kampus lainnya. 

2. Bagi Perguruan Tinggi Swasta seperti kelima Perguruan Tinggi Swasta yang 

telah menjadi objek penelitian ini harus mengedepankan faktor service 

quality,commitment dan trust agar mampu menciptakan hubungan emotional 

yang kuat antara mahasiswa dengan perguruan tinggi dimana mereka kuliah yang 

pada gilirannya akan mendorong mahasiswa untuk mempromosikan keunggulan 

pelayanan yang diperolehnya kepada calon mahasiswa baru (word of mouth) 

yang diharapkan dapat bergabung pada perguruan tinggi tersebut. Dengan 

demikian perguruan tinggi tersebut akan mempunyai daya saing yang tinggi 

dalam merekrut mahasiswa baru. 

3. Perguruan Tinggi Swasta harus lebih memperhatikan layanan yang diinginkan 

mahasiswa seperti; schedule perkuliahan, jadwal ruang kuliah, materi 

perkuliahan, internet dan buku yang menunjang proses pembelajaran dan dosen 

yang diinginkan oleh mahasiswa. 

4. Untuk lebih meningkatkan hasil penelitian yang berhubungan dengan service 

quality di lingkungan perguruan tinggi swasta dapat disarankan agar supaya 

objek penelitian diperluas dengan melakukan penelitian pada perguruan tinggi 

negeri sebagai bahan perbandingan dalam upaya lebih meningkatkan daya saing 
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perguruan tinggi swasta dalam menghasilkan lulusan yang tidak kalah 

keunggulannya dengan lulusan perguruan tinggi negeri. 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

1.Service Quality 

Factor Analysis Service Quality 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,855 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 355,549 

Df 36 

Sig. ,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

SQ1 1,000 ,721 

SQ2 1,000 ,628 

SQ3 1,000 ,779 

SQ4 1,000 ,657 

SQ5 1,000 ,731 

SQ6 1,000 ,588 

SQ7 1,000 ,662 

SQ8 1,000 ,751 

SQ9 1,000 ,790 

Anti-image Matrices 

 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 SQ6 SQ7 SQ9 SQ10 

Anti-image 

Covariance 

SQ1 ,291 -,127 -,085 ,015 -,163 -,017 ,089 -,064 -,064 

SQ2 -,127 ,447 -,077 -,039 ,043 ,114 -,091 -,012 -,022 

SQ3 -,085 -,077 ,290 -,088 -,057 -,143 -,058 ,037 ,080 

SQ4 ,015 -,039 -,088 ,404 -,068 ,035 -,115 -,029 -,051 

SQ5 -,163 ,043 -,057 -,068 ,393 ,042 -,073 ,028 ,033 

SQ6 -,017 ,114 -,143 ,035 ,042 ,498 -,085 -,058 -,125 

SQ7 ,089 -,091 -,058 -,115 -,073 -,085 ,366 -,068 -,057 

SQ9 -,064 -,012 ,037 -,029 ,028 -,058 -,068 ,437 -,191 

SQ1

0 
-,064 -,022 ,080 -,051 ,033 -,125 -,057 -,191 ,415 

Anti-image 

Correlation 

SQ1 ,813a -,353 -,294 ,043 -,481 -,044 ,274 -,180 -,184 

SQ2 -,353 ,873a -,215 -,092 ,103 ,241 -,226 -,028 -,050 

SQ3 -,294 -,215 ,852a -,259 -,168 -,377 -,178 ,104 ,231 

SQ4 ,043 -,092 -,259 ,917a -,170 ,078 -,300 -,070 -,124 

SQ5 -,481 ,103 -,168 -,170 ,857a ,095 -,192 ,068 ,081 

SQ6 -,044 ,241 -,377 ,078 ,095 ,829a -,199 -,124 -,275 

SQ7 ,274 -,226 -,178 -,300 -,192 -,199 ,870a -,169 -,147 

SQ9 -,180 -,028 ,104 -,070 ,068 -,124 -,169 ,865a -,448 

SQ1

0 
-,184 -,050 ,231 -,124 ,081 -,275 -,147 -,448 ,817a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Componen Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5,114 56,826 56,826 5,114 56,826 56,826 3,603 40,033 40,033 

2 1,193 13,257 70,083 1,193 13,257 70,083 2,704 30,050 70,083 

3 ,668 7,421 77,504       

4 ,580 6,445 83,949       

5 ,454 5,048 88,997       

6 ,310 3,441 92,438       

7 ,299 3,318 95,756       

8 ,208 2,314 98,070       

9 ,174 1,930 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

SQ1 ,808 -,260 

SQ2 ,740 -,284 

SQ3 ,824 -,317 

SQ4 ,804 -,107 

SQ5 ,739 -,430 

SQ6 ,666 ,379 

SQ7 ,807 ,104 

SQ9 ,698 ,514 

SQ10 ,678 ,574 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Reliability Service Quality 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 68 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 68 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,901 9 
 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SQ1 36,56 71,802 ,741 ,885 

SQ2 36,76 71,645 ,650 ,892 

SQ3 37,07 72,218 ,747 ,885 

SQ4 36,62 70,956 ,727 ,886 

SQ5 36,51 74,194 ,645 ,892 

SQ6 37,07 75,442 ,585 ,897 

SQ7 37,25 73,713 ,743 ,886 

SQ9 37,26 70,556 ,626 ,895 

SQ10 37,59 73,858 ,613 ,895 
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2.Student Trust 

Factor Analysis Student Trust 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,870 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 452,852 

Df 21 

Sig. ,000 

 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

ST1 1,000 ,727 

ST2 1,000 ,771 

ST3 1,000 ,732 

ST4 1,000 ,739 

ST5 1,000 ,664 

ST6 1,000 ,687 

ST7 1,000 ,796 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis 

 

Anti-image Matrices 

 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 

Anti-image Covariance 

ST1 ,211 -,079 -,069 -,057 ,033 ,018 -,013 

ST2 -,079 ,167 -,089 ,031 -,012 -,014 -,043 

ST3 -,069 -,089 ,200 -,028 -,014 ,028 -,009 

ST4 -,057 ,031 -,028 ,245 -,147 -,081 ,007 

ST5 ,033 -,012 -,014 -,147 ,308 -,023 -,044 

ST6 ,018 -,014 ,028 -,081 -,023 ,246 -,133 

ST7 -,013 -,043 -,009 ,007 -,044 -,133 ,212 

Anti-image Correlation 

ST1 ,884a -,423 -,334 -,250 ,131 ,078 -,062 

ST2 -,423 ,861a -,485 ,152 -,051 -,068 -,228 

ST3 -,334 -,485 ,884a -,126 -,057 ,126 -,044 

ST4 -,250 ,152 -,126 ,853a -,535 -,332 ,033 

ST5 ,131 -,051 -,057 -,535 ,882a -,085 -,171 

ST6 ,078 -,068 ,126 -,332 -,085 ,848a -,582 

ST7 -,062 -,228 -,044 ,033 -,171 -,582 ,880a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Total Variance Explained 

Componnt Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,115 73,070 73,070 5,115 73,070 73,070 

2 ,892 12,744 85,814    

3 ,383 5,471 91,285    

4 ,218 3,120 94,405    

5 ,150 2,141 96,545    

6 ,131 1,876 98,421    

7 ,111 1,579 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

ST1 ,853 

ST2 ,878 

ST3 ,855 

ST4 ,860 

ST5 ,815 

ST6 ,829 

ST7 ,892 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Student Trust 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 68 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 68 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,938 7 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ST1 27,57 44,756 ,794 ,929 

ST2 27,32 45,416 ,829 ,925 

ST3 27,51 45,865 ,801 ,928 

ST4 26,99 44,940 ,805 ,927 

ST5 26,51 47,059 ,749 ,932 

ST6 27,16 46,735 ,762 ,931 

ST7 26,99 46,373 ,845 ,924 

 

3.Commitment 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,883 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 411,932 

Df 15 

Sig. ,000 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 

Anti-image Covariance 
COM1 ,169 -,033 ,043 -,107 -,014 -,004 

COM2 -,033 ,272 -,083 ,003 -,047 -,066 
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COM3 ,043 -,083 ,395 -,064 -,027 -,029 

COM4 -,107 ,003 -,064 ,132 -,038 ,003 

COM5 -,014 -,047 -,027 -,038 ,161 -,097 

COM6 -,004 -,066 -,029 ,003 -,097 ,244 

Anti-image Correlation 

COM1 ,835a -,153 ,167 -,713 -,085 -,018 

COM2 -,153 ,934a -,253 ,015 -,227 -,258 

COM3 ,167 -,253 ,926a -,279 -,108 -,095 

COM4 -,713 ,015 -,279 ,827a -,264 ,017 

COM5 -,085 -,227 -,108 -,264 ,896a -,488 

COM6 -,018 -,258 -,095 ,017 -,488 ,901a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

COM1 1,000 ,792 

COM2 1,000 ,800 

COM3 1,000 ,680 

COM4 1,000 ,852 

COM5 1,000 ,881 

COM6 1,000 ,791 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,796 79,935 79,935 4,796 79,935 79,935 

2 ,433 7,217 87,151    

3 ,344 5,726 92,878    

4 ,218 3,636 96,514    

5 ,126 2,105 98,619    

6 ,083 1,381 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

COM1 ,890 
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COM2 ,894 

COM3 ,825 

COM4 ,923 

COM5 ,939 

COM6 ,889 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Reliability Commitment 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 68 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 68 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,949 6 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

COM1 22,01 39,388 ,840 ,940 

COM2 22,81 40,097 ,845 ,939 
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COM3 22,85 40,097 ,755 ,950 

COM4 22,21 37,629 ,886 ,934 

COM5 22,49 37,119 ,905 ,932 

COM6 22,63 40,505 ,838 ,940 

 

4.Word of Mouth 

Factor Analysis Word of Mouth 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,761 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 150,471 

Df 3 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 WOM1 WOM2 WOM3 

Anti-image Covariance 

WOM1 ,309 -,127 -,105 

WOM2 -,127 ,256 -,141 

WOM3 -,105 -,141 ,280 

Anti-image Correlation 

WOM1 ,792a -,450 -,358 

WOM2 -,450 ,734a -,526 

WOM3 -,358 -,526 ,762a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

WOM1 1,000 ,854 

WOM2 1,000 ,884 

WOM3 1,000 ,869 
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Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,607 86,889 86,889 2,607 86,889 86,889 

2 ,220 7,347 94,235    

3 ,173 5,765 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

WOM1 ,924 

WOM2 ,940 

WOM3 ,932 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Word of Mouth 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 68 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 68 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,923 3 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

WOM1 9,09 9,664 ,830 ,903 

WOM2 9,28 8,861 ,862 ,874 

WOM3 9,40 8,482 ,846 ,890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 : Path Diagram Measurement Model Fit 
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Lampiran 4 : Path DiagramOverall Fit 
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Lampiran 5 : Assesment of Normality 

 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

WOM1 1,000 7,000 -,311 -1,586 -,584 -1,490 

WOM2 1,000 7,000 -,436 -2,221 -,720 -1,836 

WOM3 1,000 7,000 -,321 -1,636 -,848 -2,162 

COM1 1,000 7,000 -,577 -2,940 -,175 -,446 

COM2 1,000 7,000 -,276 -1,407 -,527 -1,344 

COM3 1,000 7,000 -,274 -1,398 -,563 -1,435 

COM4 1,000 7,000 -,496 -2,531 -,564 -1,439 

COM5 1,000 7,000 -,160 -,814 -,643 -1,640 

COM6 1,000 7,000 -,306 -1,560 -,617 -1,573 
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ST1 1,000 7,000 -,241 -1,230 -,991 -2,527 

ST2 1,000 7,000 -,212 -1,080 -,674 -1,717 

ST3 1,000 7,000 -,210 -1,071 -,718 -1,831 

ST4 1,000 7,000 -,305 -1,554 -,601 -1,531 

ST5 1,000 7,000 -,447 -2,279 -,383 -,976 

ST6 1,000 7,000 -,317 -1,617 -,378 -,964 

ST7 1,000 7,000 -,392 -1,996 -,285 -,727 

SQ1 1,000 7,000 -,572 -2,917 -,310 -,790 

SQ2 1,000 7,000 -,235 -1,196 -,751 -1,916 

SQ3 1,000 7,000 -,335 -1,708 -,534 -1,361 

SQ4 1,000 7,000 -,343 -1,749 -,734 -1,871 

SQ5 1,000 7,000 -,618 -3,152 -,004 -,011 

SQ6 1,000 7,000 -,615 -3,134 ,035 ,090 

SQ7 1,000 7,000 -,403 -2,056 -,571 -1,455 

SQ9 1,000 7,000 -,216 -1,103 -,980 -2,497 

SQ10 1,000 7,000 -,164 -,835 -,952 -2,427 

Multivariate  

    

162,227 27,573 

Lanjutan 
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Lampiran 6 : Model Fit Summary (Measurement Model Fit) 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 56 796,423 269 ,000 2,961 

Saturated model 325 ,000 0 

  

Independence model 25 4569,304 300 ,000 15,231 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,127 ,662 ,592 ,548 

Saturated model ,000 1,000 

  

Independence model 1,537 ,094 ,018 ,087 

Baseline Comparisons 

Model 

NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 

CFI 
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Model 

NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 

CFI 

Default model ,826 ,806 ,877 ,862 ,876 

Saturated model 1,000 

 

1,000 

 

1,000 

Independence 

model 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,897 ,740 ,786 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 527,423 446,562 615,907 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 4269,304 4054,166 4491,723 
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FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 5,138 3,403 2,881 3,974 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 29,479 27,544 26,156 28,979 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,112 ,103 ,122 ,000 

Independence model ,303 ,295 ,311 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 908,423 930,996 1079,215 1135,215 

Saturated model 650,000 781,008 1641,203 1966,203 

Independence model 4619,304 4629,381 4695,550 4720,550 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
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Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 5,861 5,339 6,432 6,006 

Saturated model 4,194 4,194 4,194 5,039 

Independence model 29,802 28,414 31,237 29,867 

HOELTER 

Model 

HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 60 64 

Independence model 12 13 
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Lampiran 7: Standardized Regression Weights 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   

Estimate 

SQ10 <--- SQ ,767 

SQ9 <--- SQ ,762 

SQ7 <--- SQ ,789 

SQ6 <--- SQ ,697 

SQ5 <--- SQ ,679 

SQ4 <--- SQ ,744 

SQ3 <--- SQ ,832 

SQ2 <--- SQ ,707 

SQ1 <--- SQ ,850 

ST7 <--- ST ,889 
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Estimate 

ST6 <--- ST ,803 

ST5 <--- ST ,825 

ST4 <--- ST ,797 

ST3 <--- ST ,833 

ST2 <--- ST ,891 

ST1 <--- ST ,872 

COM6 <--- COM ,926 

COM5 <--- COM ,916 

COM4 <--- COM ,926 

COM3 <--- COM ,830 

COM2 <--- COM ,886 

COM1 <--- COM ,842 

WOM3 <--- WOM ,874 

WOM2 <--- WOM ,944 

WOM1 <--- WOM ,905 
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Lampiran 8 : Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 60 629,510 265 ,000 2,376 

Saturated model 325 ,000 0 

  

Independence model 25 4569,304 300 ,000 15,231 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,155 ,758 ,703 ,618 

Saturated model ,000 1,000 

  

Independence model 1,537 ,094 ,018 ,087 

Baseline Comparisons 

Model 

NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 

CFI 
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Model 

NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 

CFI 

Default model ,862 ,844 ,915 ,903 ,915 

Saturated model 1,000 

 

1,000 

 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,883 ,762 ,808 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 364,510 294,987 441,736 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 4269,304 4054,166 4491,723 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Service Quality,..., Rizky Ananda Astrilia, Ma.-IBS, 2014



 

105 

 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 4,061 2,352 1,903 2,850 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 29,479 27,544 26,156 28,979 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,094 ,085 ,104 ,000 

Independence model ,303 ,295 ,311 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 749,510 773,696 932,501 992,501 

Saturated model 650,000 781,008 1641,203 1966,203 

Independence model 4619,304 4629,381 4695,550 4720,550 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 4,836 4,387 5,334 4,992 
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Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Saturated model 4,194 4,194 4,194 5,039 

Independence model 29,802 28,414 31,237 29,867 

 

HOELTER 

Model 

HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 75 80 

Independence model 12 13 
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Lampiran 9: Regression Weights 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   

Estimate S.E. C.R. P Label 

ST <--- SQ ,963 ,105 9,207 *** 

 

COM <--- SQ ,715 ,149 4,806 *** 

 

COM <--- ST ,311 ,129 2,405 ,016 

 

WOM <--- ST ,062 ,124 ,502 ,616 

 

WOM <--- COM ,578 ,108 5,366 *** 

 

WOM <--- SQ ,365 ,161 2,261 ,024 

 

SQ10 <--- SQ 1,000 

    

SQ9 <--- SQ 1,102 ,111 9,890 *** 

 

SQ7 <--- SQ ,976 ,097 10,012 *** 

 

SQ6 <--- SQ ,829 ,093 8,943 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

SQ5 <--- SQ ,836 ,094 8,913 *** 

 

SQ4 <--- SQ ,973 ,101 9,613 *** 

 

SQ3 <--- SQ 1,015 ,092 11,091 *** 

 

SQ2 <--- SQ ,904 ,100 9,058 *** 

 

SQ1 <--- SQ 1,069 ,094 11,370 *** 

 

ST1 <--- ST 1,000 

    

ST2 <--- ST ,981 ,052 19,006 *** 

 

ST3 <--- ST ,855 ,057 15,018 *** 

 

ST4 <--- ST ,990 ,083 11,916 *** 

 

ST5 <--- ST ,967 ,078 12,374 *** 

 

ST6 <--- ST ,948 ,078 12,226 *** 

 

ST7 <--- ST 1,019 ,078 13,081 *** 

 

WOM1 <--- WOM 1,000 

    

WOM2 <--- WOM 1,153 ,058 20,040 *** 

 

WOM3 <--- WOM 1,075 ,065 16,435 *** 

 

COM6 <--- COM 1,000 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

COM5 <--- COM 1,003 ,048 20,781 *** 

 

COM4 <--- COM 1,053 ,051 20,502 *** 

 

COM3 <--- COM ,960 ,060 16,074 *** 

 

COM2 <--- COM 1,003 ,053 18,871 *** 

 

COM1 <--- COM ,883 ,058 15,118 *** 
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Lampiran 10: Hasil Perhitungan Construct Reliability dan Variance Extracted 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria CR>0,7 VE>0,5 Kesimpulan 

Service 

Quality 

SQ1 0,850 Valid 

0,925 0,578 Reliable 

SQ2 0,707 Valid 

SQ3 0,832 Valid 

SQ4 0,744 Valid 

SQ5 0,679 Valid 

SQ6 0,697 Valid 

SQ7 0,789 Valid 

SQ9 0,762 Valid 

SQ10 0,767 Valid 

Student Trust 

ST1 0,872 Valid 

0,946 0,714 Reliable 

ST2 0,891 Valid 

ST3 0,833 Valid 

ST4 0,797 Valid 

ST5 0,825 Valid 

ST6 0,803 Valid 

ST7 0,889 Valid 

Commitment COM1 0,842 Valid 0,957 0,789 Reliable 
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Laten 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kriteria CR>0,7 VE>0,5 Kesimpulan 

COM2 0,886 Valid 

COM3 0,830 Valid 

COM4 0,926 Valid 

COM5 0,916 Valid 

COM6 0,926 Valid 

Word of 

Mouth 

WOM1 0,905 Valid 

0,934 0,825 Reliable WOM2 0,944 Valid 

WOM3 0,874 Valid 
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CURRICULUM VITAE RIZKY ANANDA ASTRILIA 

   Jl.Surabaya Blok A2/No.11 Rt 04/Rw 10 

                        Bekasi Timur 17112- Indonesia 

                    ☎ 089634932701/rastrilia_nanda@ymail.com 

 

 

 

 

  

2010-2014 : INDONESIA BANKING SCHOOL ( Manajemen Pemasaran) 

2007-2010 : SMA KOPRI BEKASI, (IPA) 

2004-2007 : SMP 1 BEKASI  

1998-2004 : SDN Bekasi Jaya I 

        

2006- 2008 : Kursus Bahasa Inggris LBBP LIA 

PENDIDIKAN INFORMAL 

  PENDIDIKAN FORMAL 

DATA PRIBADI 

Nama   : Rizky Ananda Astrilia 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Tempat, Tanggal Lahir : Perth, 06 Mei 1992 

Agama   : Islam 

Tinggi Badan  : 165 cm 

Berat Badan  : 57 kg 

Status   : Lajang 
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2004 : Kursus Bahasa Inggris PEC 

  

Desember 2012 : Sekretaris I pada Acara Management In Movement 

Oktober 2012 : Wakil Ketua Acara Personal Branding 

September 2012 : Panitia Pekan Orientasi Mahasiswa 2012/2013 

Agustus 2012 : Ketua Divisi Dekorasi Campus Debate Challenge 

Maret 2012 : Ketua Divisi Pendanaan pada Acara Business Competition 

Desember 2011 : Seksi Acara Pagelaran Saman pada Acara Indonesia Bright Supersound 

Mei 2011 : Pelaksana Divisi Publikasi dan Dokumentasi pada Acara Debat Terbuka  

Mahasiswa Internal 

2011-2012 : Anggota Divisi Operasional Himpunan Mahasiswa Program Studi 

Manajemen 

 

 

Juni 2012    : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V Jawa Tengah & DIY 

Juni 2011    : PT. BPR Mitra Catur Mandiri Malang- Jawa Timur 

 

 

April 2014    : Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah 

Februari 2014    : Pelatihan Basic Treasury & Valuta Asing 

Februari 2014    : Pelatihan Trade Finance 

PENGALAMAN 

ORGANISASI 

   PENGALAMAN MAGANG 

          SERTIFIKAT 
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Februari 2014    : Peserta Pendidikan dan Pembentukan Mental, Fisik dan Disiplin 

Januari 2013    : Pelatihan Credit Analysis Training  

Desember 2011    : Peserta Accounting Goes To IBS 

November 2011    : Pelatihan Customer Service 

Mei 2011    : Peserta Basic Activist Training Program 

Februari 2011    : Pelatihan Service Excellent 

Oktober 2010    : Peserta National Banking Forum 

Agustus 2010    : Peserta Pekan Orientasi Mahasiswa 

 

 

Indonesia  : Berbicara ( Sempurna), Membaca (Sempurna), Menulis (Sempurna) 

English   : Berbicara (Baik) , Membaca (Baik), Menulis (Baik ) 

 

 

IPK  : 3.20 (Tiga Koma Dua Puluh) 

TOEFL : 510 

 

 

 Travelling 

 Mendengarkan musik 

 Browsing 

 

 

 Terampil 

 Jujur 

KEMAMPUAN BERBAHASA 

INDEKS PRESTASI 

HOBI 

KEPRIBADIAN 

Service Quality,..., Rizky Ananda Astrilia, Ma.-IBS, 2014



 

115 

 

 Disiplin 

 Bertanggung Jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukan 

 Mengutamakan kebersamaan dibanding hal yang bersifat pribadi  

 Mengutamakan kelompok atau tim dalam melakukan pekerjaan 

 Mudah bersosialisasi ke sesama 

 SukaTantangan 

 Suka mencari hal yang bersifat kreatif dan inovatif 

 

 

Tugas Akhir Service Quality sebagai Penggerak Trust dan Commitment serta Implikasinya 

Pada Word of Mouth 

 

Hormat Saya, 

Rizky Ananda Astrilia

PENULISAN ILMIAH 
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