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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi 

Akademik Terpadu (SIAP) terhadap Service Excellence yang dirasakan oleh 

mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah  kasus pada Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika Dan Komputer IndoneSIAP Mandiri Bandung (STMIK-IM) 

dan Sekolah Tnggi Ilmu Ekonomi STAN IndoneSIAP Mandiri (STIE STAN-IM). Data 

diperoleh dari mahasiswa perguruan tinggi tersebut angkatan 2010 sampai dengan 

angkatan 2013 melalui kuesioner yang merasakan pelayanan akademik sebelum 

penerapan SIAP dan sesudah penerapan SIAP. 

Dari hasil pengolahan data menunjukan bahwa service excellence yang dirasakan 

mahasiswa setelah diterapkannya Sistem Informasi Akademik Terpadu meningkat 

secara kearah yang lebih baik, artinya penerapan Sistm Informasi Akademik (SIAP) 

berpengaruh positif terhadap service excellence mahasiswa.  

 

Kata kunci : SIAP, service excellence 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa perguruan tinggi sebagai 

organisasi dibidang jasa harus selalu mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu 

kepuasan konsumen dalam hal ini adalah kepuasan mahasiswa, karena konsumen atau 

mahasiswa yang puas akan mendorong pada konsumen yang loyal, loyalitas konsumen 

akan mendorong pada pertumbuhan dan perolehan tujuan akhir dari setiap organisasi. 

Banyak kalangan menyatakan bahwa untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan 

adalah dengan memberikan service excellence, yaitu suatu cara dalam melayani 

konsumen secara memuaskan dengan memadukan empat unsur pokok yang merupakan 

satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi meliputi : kecepatan, ketepatan, keramahan 

dan kenyamanan. Cara tersebut dapat dilaksanakan apabila karyawan memiliki 

kemampuan atas pekerjaannya, sikap yang ramah dan sopan, berpenampilan menarik, 

perhatian yang tulus, tindakan dan tanggung jawab yang mencerminkan service 

excellence. Apabila organisasi termasuk organisasi jasa pendidikan mampu memberikan 

service excellence, maka organisasi tersebut dapat memperoleh manfaat besar berupa 

kepuasan dan loyalitas pelanggan yang tinggi. 
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Pelayanan yang diberikan perguruan tinggi umumnya meliputi : pengolahan dan 

penyediaan informasi akademik, seperti ; data mahasiswa, nilai persemester, IPK, 

kemajuan studi, dan sebagainya. Pengolahan dan penyediaan informasi keuangan, 

seperti; proses transaksi pembayaran, sisa pembayaran dan sebagainya. Disamping itu 

pengolahan dan penyediaan informasi kemahasiswaan, kepegawaian, dan perpustakaan 

juga merupakan bagian pelayanan yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi. Proses 

pengolahan dan penyediaan informasi yang dilakukan perguruan tinggi merupakan 

fungsi dari Sistem informasi, yaitu menyediakan informasi bagi yang membutuhkan 

melalui rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data, penyortiran data, mengolah 

data menjadi informasi sampai dengan mendistribusikan informasi tersebut kepada yang 

membutuhkan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kegiatan pelayanan yang 

dilakukan perguruan tinggi merupakan bagian dari sistem informasi. 

Berkembangnya suatu perguruan tinggi berdampak pada meningkatnya jumlah 

data yang diolah dan informasi yang disediakan, hal ini sulit dilakukan apabila 

perguruan tinggi melakukan Sistem informasi manual, karena pengolahan data 

memakan waktu yang lama sehingga informasi terlambat disajikan. Beban kerja 

karyawan pun meningkat sehingga sulit untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, 

ramah dan nyaman ( service excellence ). 

Penerapan Sistem Informasi Akademik Terpadu di STMIK-IM dan STIE STAN-

IM dilakukan sejak tahun 2010 dimana sebelumnya dilakukan secara manual walaupun 

penggunaan komputer sudah dilakukan, namun penggunaannya masih parSIAPl. Hal ini 

menyebabkan transfortasi data dan informasi cukup memakan waktu. Hal lainnya 

adalah akurasi data sering tidak sesuai karena masing-masing bagian mengolah data 

yang sama, seperti pengolahan biodata mahasiswa dilakukan oleh bagian pendaftaran, 

bagian keuangan, bagian kemahasiswaan dan bagian akademik. Hal ini tentu saja 

merupakan hal yang tidak efektif dan menambah pekerjaan karyawan pada bagian-

bagian tersebut. Contoh lain, untuk memperoleh informasi tentang nilai, mahasiswa 

harus meminta daftar nilai kepada karyawan. Jika karyawan sedang tidak sibuk maka 

mahasiswa dapat dengan segera menerima daftar nilai tersebut, namun jika sebaliknya 

mahasiswa disuruh menunggu atau disuruh datang pada lain waktu. Hal ini tentu saja 

akan berdampak negative pada tanggapan mahasiswa terhadap kinerja pelayanan yang 

diberikan oleh STMIK-IM dan STIE STAN-IM.  
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Berdasarkan hal tersebut diatas maka pada tahun akademik 2008/2009, STMIK-

IM dan STIE STAN-IM menerapkan Sistem Informasi Akademik Terpadu terpadu 

berbaris komputer yang diberi nama SIAP. Sistem ini mampu mengakomodir pelayanan 

di berbagai bidang, seperti: di bidang akademik, Sistem ini mengakomodir pelayanan 

pada penerimaan dan seleksi mahasiswa baru, perwalian, penjadwalan, kehadiran dosen, 

penilaian dan IPK. Di bidang keuangan Sistem ini menyediakan informasi mengenai 

registrasi dan pembayaran mahasiswa, honor dosen, operasional lembaga Sekolah 

Tinggi dan lain sebagainya, begitu pula informasi-informasi untuk bidang-bidang 

kemahasiswaan, administrasi umum, kepegawaian dan perpustakaan. 

 

Aplikasi-aplikasi yang terdapat pada SIAP, terdiri dari aplikasi-aplikasi berikut: 

1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 

2. Sistem Akademik 

3. Sistem Keuangan 

4. Sistem Kepegawaian 

5. Sistem Kemahasiswaan 

6. Sistem Perpustakaan 

Aplikasi-aplikasi tersebut diterapkan di masing-masing bagian dan dirancang 

untuk dapat berkomunikasi antara komputer yang terdapat di satu bagian dengan bagian 

lainnya melalui Sistem jaringan local (LAN) . Data dan informasi yang telah diolah 

disimpan dalam suatu database di komputer server sebagai pusat data yang selanjutnya 

masing-masing bagian dapat meng-akses data dan informasi tersebut. 

 Dengan diterapkan SIAP pengolahan data mahasiswa cukup dilakukan oleh 

bagian pendaftaran, hasil pengolahan tersebut selanjutnya disimpan dalam server, setiap 

bagian (khusus memiliki hak akses) yang memerlukan biodata mahasiswa dapat 

mengaksesnya melalui server tanpa harus mengolah terlebih dahulu. Informasi nilai 

dapat diperoleh mahasiswa tanpa harus menunggu waktu senggang karyawan karena 

terdapat komputer khusus yang dapat digunakan mahasiswa untuk mencari informasi 

nilai dan informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan mahasiswa. Hal ini tentu saja 

merupakan pelayanan yang unggul ( service excellence ) yang dirasakan oleh 

mahasiswa. 
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 Dari uraian diatas maka rumusan/identifikasi masalah yang akan dijawab adalah 

meliputi bagaimana Service Excellence di STMIK-IM dan STIE STAN-IM dan adakah 

perbedaan pelayanan Service Excellence sebelum dan sesudah Sitem Informasi 

Akademik (SIAP) diterapkan ? 

 

II. REVIEW LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Dalam mengelola kualitas jasa, penyedia jasa harus memahami bahwa masalah 

dalam pengelolaan jasa sering timbul karena empat aspek, yaitu pertemuan jasa, desain 

jasa, produktifitas, jasa dan budaya organisasi jasa ( Nasution: 2004: 59 ). Pertemuan 

jasa merupakan interaksi antara konsumen dengan pegawai, desain jasa merupakan 

proses yang dilalui pelanggan dalam memperoleh jasa, produktifitas jasa merupakan 

keterkaitan antara kuantitas dan kualitas jasa yang dihasilkan sedangkan budaya 

organisasi jasa merupakan karakteristik dalam menghasilkan dan menyampaikan jasa.  

Persepsi tentang kualitas yang buruk merupakan kegagalan penyedia jasa dalam 

memenuhi kebutuhan konsumennya. Menurut Zeithaml (1990), faktor-faktor dalam 

pemenuhan kebutuhan konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Management commitment to quality (Komitmen manajemen tentang kualitas) 

Penerapan pendekatan kualitas yang didasarkan pada produk, mengakibatkan 

perhatian untuk melayani konsumen dengan baik menjadi berkurang. Komitmen 

manajemen ini mencangkup komitmen pada karyawan, dengan mengembangkan 

program kualitas pelayanan internal akan menumbuhkan motivasi bagi karyawan 

lini yang berhubungan langsung dengan konsumen. Dengan kata lain bahwa, 

mewujudkan kualitas pelayanan yang baik membutuhkan kepemimpinan dan 

komitmen dari manajemen puncak, tanpa itu kualitas pelayanan tidak akan terjadi 

dan kontak personel tidak bisa berkembang. 

2. Goal setting (menentukan tujuan dari kualitas pelayanan) 

Setiap perusahaan yang ingin mencapai kualitas pelayanan yang tinggi harus 

menentukan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan yang efektif dalam pelayanan 

kualitas biasanya memiliki karakteristik tertentu. Misalnya harus didesain 

berdasarkan permintaan konsumen, bisa diterima oleh karyawan, diukur dan 

dilaporkan dengan umpan balik. 
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3. Task standardization (standarisasi tugas-tugas) 

Ada beberapa pekerjaan yang dapat dikerjakan tanpa adanya standarisasi formal, 

yaitu terutama pada faktor pengetahuan, keramahan dan kemampuan karyawan 

dalam memberikan kesan kepada konsumen. Tidak adanya standarisasi dan 

keformalan kerja tersebut terkadang menimbulkan kesulitan dalam melakukan 

pengawasan kerja. Idealnya setiap tugas yang ada harus diselesaikan karyawan 

memiliki standar tertentu, walaupun dengan tingkat keformalan dan standar yang 

berbeda sehingga karyawan memiliki pedoman dalam mengerjakan tugasnya serta 

memudahkan pengawasan bagi pihak manajemen. 

4. Perception of feasibility (persepsi dapat menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu) 

Pendidikan atau pelatihan akan meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri 

seseorang, sehingga akan menambah persepsi mereka dalam menyelesaikan semua 

tugas yang diberikan. Persepsi ini  juga bisa ditingkatkan dengan memberikan 

penghargaan kepada karyawan yang bekerja dengan baik. Dengan memiliki 

persepsi ini karyawan akan bekerja lebih optimal. Sehingga bisa meningkatkan 

kualitan pelayanan. 

Suatu strategi yang diterapkan para penyedia jasa dalam memberikan pelayanan 

terbaiknya pada konsumen sehingga konsumen memperoleh kepuasan yang optimal 

adalah dengan melakukan service excellence. Menurut Barata (2004:25), pengertian 

service excellence (pelayanan prima) tidak begitu berbeda dengan pelayanan kepada 

konsumen (consumer service) dan kepedulian terhadap konsumen (consumer care), 

karena pada ketiganya bertitik tolak pada bagaimana upaya penyedia jasa dalam 

memberikan pelayanan terbaiknya pada konsumen. Sementara itu keberhasilan dalam 

mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima (excellence) tidak terlepas dari 

kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Pendekatan yang dikembangkan 

Barata(2004:31) didasarkan pada A6, yaitu: Ability (kemampuan), Attitude (sikap), 

Appearance (penampilan), Attention (perhatian), Action (tindakan) dan Accountability 

(tanggung jawab). 

1. Kemampuan (Ability) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak 

diperlukan untuk menunjang pelayanan prima/unggul. 

2. Sikap (Attitude) adalah prilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pelanggan. 
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3. Penampilan (Appearance) adalah penampilan baik fisik maupun non fisik yang 

mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas bagi pihak lain. 

4. Perhatian(Attention) adalah kepedulian penuh kepada pelanggan baik dalam 

pemenuhan kebutuhan maupun dalam menggapi keluhan, kritik dan saran. 

5. Tindakan (Action) adalah kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. 

6. Tanggung jawab (Accountability) adalah wujud kepedulian untuk menghindarkan 

atau meminimalkan kerugian dan ketidakpuasan pelanggan. 

Menurut Nasution (2004:49) service excellence adalah pelayanan eksternal 

perusahaan yang unggul (prima), yakni suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani 

pelanggan secara memuaskan dengan memadukan empat unsur pokok yaitu: kecepatan, 

ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Keempat unsur tersebut merupakan satu 

kesatuan yang terintegrasi. Tercapainya strategi service excellence merupakan tanggung 

jawab (komitmen) semua unsur dalam sebuah organisasi. Menurut Zemke (1989), 

sebelum organisasi memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada konsumen eksternal 

(pelanggan) terlebih dahulu harus dimulai dengan melayani kebutuhan konsumen 

internal (karyawan).  

 Sementara itu Antonacopoulou dan Kandampully (2000) yang meneliti tentang 

service excellence merupakan suatu proses perubahan bentuk yang meluas ke nilai yang 

lebih besar dengan menemukan hal baru dan berbagai kemungkinan baru dalam 

membangkitkan kepuasan/kesenangan mengkonsumsi. Peneliti lainnya, yaitu Dawson 

(1995) mengemukan bahwa dasar perusahaan yang unggul adalah penekanan atas 

pentingnya klien (“internal” dan “eksternal”) dan peningkatan yang terus menerus untuk 

memenuhi perubahan harapan pelanggan. 

Dari diatas terlihatbahwa penerapan Sistem Infomrasi Akademik berpengaruh 

terhadap service excellence dilihat dari kecepatan, ketetpatan, keramahan dan 

kenyamanan dan jika digambarkan maka kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai 

berikut :  
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

Pengembangan Hipotesis  

1. Terdapat perbedaan antara service excellence sebelum dan sesudah penerapan 

SIAP. 

2. Service excellence sesudah diterapkannya SIAP di STMIK-IM dan STIE STAN-

IM lebih efektif. 

  

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (case 

study), hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif yang meneliti 

tentang penerapan suatu Sistem baru di STMIK-IM dan STIE STAN-IM. Menurut 

Rusidi (1993:4) penelitian kasus merupakan salah satu penelitian deskriptif, yang 

bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 

dari suatu unit social secara lebih mendalam (intensif). 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari responden yaitu mahasiswa STMIK-IM dan STIE 

STAN-IM angkatan 2002 sampai 2005 yang pernah menerima pelayanan sebelum 

diterapkannya SIAP melalui pengiSIAPn angket dengan metode semantic differential, 

dan informan yang memberikan keterangan tentang pelayanan terhadap mahasiswa serta 
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kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan juga menjadi sumber data. Sedangkan 

data sekunder diperoleh melalui informasi yang dipublikasikan, seperti pustaka, jurnal, 

internet dan data pendukung lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2010 sampai dengan 

angkatan 2013 dengan jumlah total populasi sebesar 825 mahasiswa dan relative 

homogen dan ukuran sampel diambil dengan metode Slovin.  

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument atau alat 

pengumpul data sebagai berikut: 

 Penyebaran angket 

Digunakan untuk memperoleh data primer, teknik yang digunakan adalah teknik 

semantic defferential scales yaitu suatu teknik skala yang member1 keleluasaan 

pada responden dalam memberikan bobot nilai pada suatu stimulus (pernyataan) 

yang ada. Pembobotan nilai didasarkan pada kata sifat favorable dan unfavorable. 

Bobot tertinggi untuk kata sifat yang favorable adalah 5 (lima), sedangkan bobot 

terendah untuk yang unfortable adalah 1 (satu). 

 Studi pustaka 

Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu pengumpulan 

data dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

 

IV. TEMUAN-TEMUAN 

Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 Uji validitas adalah ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakuakan 

fungsi ukurnya. Suatu instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang 

tinggi apabila instrument tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil 

ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2005:153). 

Instrument pengukur yang menghasilkan data yang tidak relevan denagn tujuan 

pengukuran dikatakan mempunyai validitas rendah. 

 Pengujian validitas dilakukan terhadap responden dan pada taraf signifikansi 

5%, nilai dengan menggunakan SPSS menunjukkan angka 0,463, dengan demikian hasil 

pengujian tersebut menunjukan bahwa semua pernyataan adalah valid. 
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 Uji reliabilitas adalah analisa untuk menguji sejauh mana suatu instrumen 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu informasi dapat dikatakan reliable jika 

dilakukan pengamatan ulang dan hasilnya tetap konsisten seperti yang diungkapkan 

semula. Informasi yang reliable akan menjadi informasi yang tahan uji karena walaupun 

di uji ulang hasilnya akan tetap konsisten. Sehingga reliabilitas adalah sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar,2005:155). 

Untuk menguji realibilitas digunakan formula Alpha Cronbach (Azwar 

2005:184). Pengujian dilakukan dengan software SPSS versi 20 diperoleh α, seperti 

berikut : 

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Alpha Cronbach Keterangan  

Service Excellence sebelum 0,846 Reliabel 

Service Excellence sesudah 0,556 Reliabel 

Penerapan SIAP 0,945 Reliabel 

 

Rancangan Analisis Dan Uji Hipotesis 

Data yang berkaitan dengan kinerja service excellence dan SIAP yang diperoleh 

melalui metode beda semantic, yaitu suatu teknik skala yang memberi keleluasaan pada 

responden dalam memberikan bobot nilai pada suatu pernyataan yang telah disediakan. 

Setiap responden diberi keleluasaan untuk memberikan nilai pada rentang 1 dan 5. 

Bobot nilai 1 merupakan bobot terendah (unfavorable) sedangkan bobot nilai 5 

merupakan bobot nilai tertinggi (favorable) (Azwar:2005). 

Responden diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam 

angket, yang masing-masing terdiri dari: 20 pernyataan yang berkaitan dengan 

penerapan SIAP, 10 pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan service excellences 

sebelum penerapan SIAP dan 10 pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan service 

excellence  sebelum penerapan SIAP. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka, bobot penilaian  untuk masing-masing 

indikator baik untuk variabel penerapan SIAP maupun kinerja service excellence 

sebelum dan sesudah penerapan SIAP adalah 1 x 100 x 1 = 100 untuk nilai terendah dan 

1 x 100 x 5 = 500 untuk nilai tertinggi sedangkan skor netral adalah 1 x 100 x 3 = 300.  
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Resume jumlah masing-masing skor penerapan SIAP berdasarkan setiap 

pernyataan setelah penerapan SIAP seperti pada table berikut : 

 

Tabel 2. Skor Service Excellence Setelah Penerapan SIAP 

No Pernyataan Skor Tanggapan 

1 Kemudahan menjalankan Sistem 431 Positif 

2 Kemudahan memasukkan data 491 Positif 

3 Kemudahan pencarian informasi 475 Positif 

4 Kelengkapan menu pilihan 435 Postif 

5 Kecepatan memproses data 485 Positif 

6 Ketepatan memproses data 465 Positif 

7 Kemudahan memahami informasi 432 Positif 

8 Kelengkapan informasi 420 Positif 

9 Kecepatan memperoleh informasi 449 Positif 

10 Kinerja komputer 463 Positif 

11 Penampilan komputer 548 Positif 

12 Kesesuaian jumlah komputer 450 Positif 

13 Selalu dapat mengakses data dan informasi 431 Positif 

14 Selalu tersedia data dan informasi 474 Positif 

15 Kemampuan karyawan menjalankan Sistem 419 Positif 

16 Sikap karyawan menjalankan Sistem 277 Negative 

17 Penampilan karyawan dalam menjalankan Sistem 416 Positif 

18 Perhatian karyawan dalam menjalankan Sistem 407 Positif 

19 Tindakan karyawan dalam menjalankan Sistem 247 Negative 

20 Tanggung jawab karyawan menjalankan Sistem 401 Positif 

 

Dari tabel diatas hampir semua responden dinyatakan positif, kecuali pada 

pernyataan sikap karyawan dalam menjalankan sistem dan tindakan karyawan dalam 

menjalankan sistem. 

Sementara itu tanggapan responden terhadap service excellence sebelum 

penerapan SIAP adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3. Skor Service Excellence Sebelum Penerapan SIAP 

Variabel Pernyataan Tanggapan 

Kecepatan Memproses keperluan mahasiswa Negatif 

 Memenuhi kebutuhan mahasiswa Negatif 

Ketepatan Memprosesn keperluan mahasiswa Negatif 

 Memenuhi kebutuhan mahasiswa Negatif 

 Kesamaan perlakuan kepada mhs Negatif 

Kenyamanan KeSIAPpan melayani mahasiswa Negatif 

 Waktu menunggu Agak Negatif 

 Dalam penyambutan mahasiswa Agak Negatif 

Keramahan Menanyakan keperluan mahasiswa Agak Negatif 

 Perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa Positif 

 

Tabel 4. Skor Service Excellence Sesudah Penerapan SIAP 

Variabel Pernyataan Tanggapan 

Kecepatan Memproses keperluan mahasiswa Positif 

 Memenuhi kebutuhan mahasiswa Positif 

Ketepatan Memproses keperluan mahasiswa Positif 

 Memenuhi kebutuhan mahasiswa Positif 

 Kesamaan perlakuan kepada mhs Agak negative 

Kenyamanan KeSIAPpan melayani mahasiswa Positif 

 Waktu menunggu Positif 

 Dalam penyambutan mahasiswa Positif 

Keramahan Menanyakan keperluan mahasiswa Positif 

 Perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa Positif 

 

Dari hasil analisis deskriptif melalui analisis scoring terhadap service excellence 

menunjukan bahwa : 

1. Secara keseluruhan tanggapan mahasiswa terhadap service excellence sebelum 

penerapan SIAP cenderung negative (tidak baik). 

2. Tanggapan mahasiswa terhadap service excellence sesudah penerapan SIAP secara 

keseluruhan adalah positif. 
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3. Indikator-indikator service excellence yang terdiri dari kecepatan, ketepatan, 

kenyamanan dan keramahan sesudah penerapan SIAP mempunyai output yang 

lebih besar dibandingkan dengan sebelum penerapan SIAP, hal ini menunjukkan 

bahwa service excellence sesudah penerapan SIAP lebih efektif dibandingkan 

dengan service excellence sebelum penerapan SIAP. 
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