
1 
 

1  PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan 

peranannya dalam rangka memajukan taraf hidup suatu negara. Negara yang maju 

didukung oleh kualitas pendidikan yang memadai sehingga dapat menghasilkan 

sumberdaya manusia yang kompeten dan dapat menjadi aset yang berharga untuk 

memajukan negaranya. 

Menurut UU nomor 20 pasal 19 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, pendidikan tinggi merupakan suatu jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan dengan sistem terbuka. 

Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal (khususnya pendidikan tinggi) 

yang semakin meningkat, menyebabkan perguruan tinggi menjadi sektor strategis 

yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.  

Kondisi ini menimbulkan terbukanya peluang bagi pemain baru untuk bergerak di 

sektor pendidikan dan juga memberikan kesempatan kepada pemain lama untuk 

meningkatkan jumlah quota mahasiswanya. Kedua hal tersebut tentu 

menimbulkan kondisi persaingan yang cukup kompetitif antar perguruan tinggi.  

Tingginya persaingan antar perguruan tinggi membuat lembaga pendidikan 

dituntut memperhatikan mutu pendidikan dan kelembagaannya sehingga dapat 

memberikan nilai yang positif bagi pelanggannya. Nilai yang positif dapat 

diperoleh dengan cara memenuhi keinginan dari pelanggan sehingga pelanggan 

merasa puas dan cenderung memakai kembali produk jasa tersebut. Pelanggan 

yang puas bahkan juga dapat memberikan rekomendasi yang baik sehingga dapat 

menarik pelanggan lain untuk datang (Firdaus dan Annisya, 2006). Namun 

sebaliknya, jika nilai yang diterima oleh pelanggan perguruan tinggi negatif, maka 

dapat merusak citra perguruan tinggi tersebut. Hal yang serupa juga dikemukakan 

oleh Andreani (2010), menurutnya pelanggan yang puas akan melakukan 

pembelian ulang dan merekomendasikan apa yang sudah diperolehnya kepada 

orang lain melalui word of mouth recommendations. Sebaliknya pelanggan yang 

tidak puas akan membuatnya tidak melakukan lagi pembelian di masa mendatang 

atau berpindah ke produk dan layanan lainnya. 

Diskusi informal antar konsumen (word of mouth) dapat menjadi pisau 

bermata dua bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan word of mouth dapat 

memperkuat atau dapat juga menghancurkan citra suatu instansi. Lebih jauh lagi, 

dampak dari komentar negatif akan lebih banyak mempengaruhi konsumen 

lainnya dibandingkan dengan dampak dari komentar positif (Solomon, 2011).  

 Menurut Rangkuti (2006), salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

membuat penjualan jasa suatu perusahaan lebih unggul dibandingkan kompetitor 

lainnya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, bermutu, dan 

tentunya dapat memenuhi tingkat kepentingan pelanggan. Tingkat kepentingan 

pelanggan terhadap jasa yang akan diterima dapat dibentuk berdasarkan 

pengalaman dan saran yang mereka peroleh. Berdasarkan peringkat kepentingan 

tersebutlah pelanggan melakukan pemilihan pemberi jasa. Setelah menikmati jasa 

tersebut, mereka cenderung membandingkannya dengan yang mereka harapkan. 
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Menurut Khuzaini (2009), agar perusahaan dapat bertahan maka perusahaan 

harus menyeimbangkan pandangan dengan lebih berfokus pada customer. Hal ini 

bukan berarti kualitas barang ataupun jasa tidak penting, hanya saja alokasi 

sumberdaya untuk lebih memperhatikan keinginan customer  dapat mengubah 

produk/jasa seperti yang diinginkan customer sehingga membuat customer lebih 

setia/ loyal pada barang /jasa yang dihasilkan. Hal yang serupa juga dikemukakan 

oleh Utami  (2006), upaya untuk menjamin hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan dapat dilakukan dengan menjadikan pelanggan sebagai fokus utama.  

Perubahan fokus pemasaran (berfokus pada pelanggan) saat ini diharapkan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Seiring dengan meningkatnya kepuasan 

pelanggan maka kesetiaan/ loyalitas pelanggan pun menjadi meningkat 

(Foedjiawati, 2005; Djati, 2005). Hal ini juga sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Jones dan Sasser (1994) dalam  Musanto (2004), yaitu loyalitas 

pelanggan  merupakan suatu variabel  laten endogen  yang disebabkan oleh 

kepuasan. 

Tingkat kualitas pelayanan dari produk jasa tidak dapat dinilai berdasarkan 

sudut pandang perusahaan tetapi harus dipandang dari sudut pandang penilaian 

pelanggan. Karena itu, perguruan tinggi perlu mencari informasi mengenai tingkat 

kepuasan dan kebutuhan pelanggan yang perlu dipenuhi oleh perguruan tinggi. 

Informasi tersebut dapat diketahui melalui survei/ riset pasar. Selain itu, survei/ 

riset juga dapat menunjukkan informasi dalam hal apa terjadinya ketidakpuasan.  

Simamora (2002) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan 

survei/ riset menjadi hal yang penting bagi perusahaan/ instansi adalah adanya 

harapan pelanggan yang cenderung meningkat. Dewasa ini kebutuhan dan 

keinginan pelanggan berubah dan semakin spesifik. Kekurangan informasi 

mengenai pelanggan dapat menyebabkan kegagalan penerapan rencana pemasaran. 

Penelitian yang mengkaji hubungan antara kepuasan dan loyalitas sudah 

dilakukan dalam berbagai bidang, misalnya pada bidang perbankan (Aulia, 2012; 

Hasniapuri, 2009), bidang perhotelan (Prihanto, 2013; Barus, 2010), dan bidang 

periklanan (Widyastuti, 2008). Semua hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kepuasan berpengaruh secara positif terhadap loyalitas. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Helgesen dan Nesset (2007) pada 

bidang pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Aalesund University College 

(Norwegia), dengan jumlah program studi sebanyak 13 program studi. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa dan citra perguruan 

tinggi mendorong secara langsung loyalitas mahasiswa, sementara citra program 

studi tidak mempengaruhi loyalitas mahasiswa secara langsung.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Helgesen dan Nesset, 

penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010)  di Universitas Mercu Buana 

(Indonesia) justru menghasilkan kesimpulan bahwa kepuasan memiliki pengaruh 

yang positif terhadap loyalitas mahasiswa dan citra perguruan tinggi, namun 

variabel citra memiliki pengaruh negatif terhadap loyalitas mahasiswa. Hal ini 

disebabkan citra yang terbentuk dibenak mahasiswa terhadap Universitas Mercu 

Buana masih belum positif, dilihat dari rendahnya penilaian responden terhadap 

beberapa indikator penting yang membangun variabel citra. 
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 Rumusan Masalah 
 

Akademi XYZ merupakan perguruan tinggi (akademi) pertama pada 

bidangnya di Indonesia. Hingga kini, Akademi XYZ telah berdiri selama 55 tahun 

dan telah meluluskan sumberdaya manusia yang siap kerja dan kompeten pada 

bidangnya. 

Masalah mulai timbul ketika muncul komplain dari beberapa pengguna 

lulusan yang juga merupakan alumni Akademi XYZ. Komplain yang disampaikan 

terkait pada kemampuan lulusan-lulusan baru yang dirasa mengalami penurunan 

kualitas. Penurunan kualitas lulusan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu 

penurunan kualitas input mahasiswa baru atau penurunan kualitas pengajaran.  

Akademi XYZ selalu berusaha meningkatkan kualitas pengajaran dengan 

cara meningkatkan kualitas staff-staff pengajar dengan memberikan tugas belajar 

dan aktif mengadakan pelatihan. Peningkatan jumlah mahasiswa juga selalu 

diiringi dengan peningkatan jumlah staff pengajar sehingga rasio dosen terhadap 

mahasiswa sesuai dengan yang dipersyaratkan. Selain itu Akademi XYZ juga 

telah terakreditasi BAN-PT (akreditasi B) dan juga mendapat sertifikasi Sistem 

Manajemen Mutu  ISO 9001 pada tahun 2010.  

Semakin meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan kompeten dewasa ini, ikut memberi peluang bermunculannya lembaga 

pendidikan tinggi yang menyelenggarakan bidang serupa (15 akademi serupa).  

Banyaknya kompetitor tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kualitas input 

mahasiswa baru di akademi XYZ. Hal inilah yang diperkirakan menjadi penyebab 

menurunnya kualitas lulusan baru. 

Menurunnya kualitas input mahasiswa baru dapat disebabkan beberapa 

faktor seperti banyaknya perguruan tinggi lain yang menawarkan program sejenis, 

strategi pemasaran yang kurang tepat, ataupun adanya negative word of mouth 

yang merupakan efek dari ketidakpuasan. Beberapa alasan tersebut mendorong 

Akademi XYZ melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan daya 

saingnya dari kompetitor, dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya 

sehingga diharapkan menimbulkan efek positive word of mouth. 

Menurut Kotler dan Fox (1985), salah satu cara untuk meningkatkan daya 

saing pada industri jasa ialah dengan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga 

mampu memuaskan pelanggannya, yang nantinya berujung kepada peningkatan 

loyalitas. Hal serupa juga sesuai dengan penelitian Helgesen dan Nesset (2007), 

dimana kualitas pelayanan memiliki hubungan langsung dengan kepuasan 

mahasiswa, sedangkan kepuasan mahasiswa dan citra perguruan tinggi berdampak 

positif terhadap loyalitas. Selain berdampak pada loyalitas, kepuasan mahasiswa 

juga mampu meningkatkan motivasi belajar sehingga diharapkan prestasinya juga 

ikut meningkat (Naibaho et al, 2010) 

Menurut Lovelock dan Wright (2002), pelanggan yang sangat puas akan 

membicarakan hal-hal yang positif mengenai kepuasannya terhadap suatu produk 

ataupun jasa. Hal ini akan menjadi sebuah iklan berjalan bagi sebuah perusahaan, 

yang tentunya dapat menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. Bagi 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, citra dan promosi “word of mouth” 

sangatlah penting, karena dapat menjadi sumber informasi penting yang dapat 

diandalkan untuk meyakinkan calon pelanggan.  
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Berdasarkan uraian diatas dan latar belakang pendahuluan maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pencapaian tingkat kepuasan, citra, dan juga loyalitas di 

Akademi XYZ? 

2. Atribut-atribut apa saja yang mempengaruhi kepuasan, citra, dan loyalitas, 

serta seberapa besar kontribusinya? 

3. Bagaimanakah implikasi manajerial bagi Akademi XYZ dalam 

meningkatkan kepuasan citra dan juga loyalitas mahasiswa ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi tingkat kepuasan, citra dan juga loyalitas di Akademi XYZ. 

2. Menganalisis atribut-atribut yang berpengaruh terhadap kepuasan, citra, dan 

loyalitas mahasiswa Akademi XYZ. 

3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan kepuasan, citra, dan juga 

loyalitas mahasiswa di Akademi XYZ. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat bagi Akademi XYZ, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan, citra dan juga loyalitas 

mahasiswa saat ini, serta dapat menemukan faktor-faktor atau bagian yang 

membutuhkan peningkatan sehingga dapat dijadikan dasar kebijakan untuk 

meningkatkan daya saing. 

2. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana dalam 

mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu manajemen yang telah 

dipelajari dan sebagai sarana pengembangan wawasan di dalam mengkaji 

strategi yang tepat untuk pengembangan Akademi XYZ. 

 

 

Ruang Lingkup 

 

Penelitian ini menganalisis hubungan keterkaitan antara kepuasan konsumen, 

citra perguruan tinggi, loyalitas di Akademi XYZ dan menganalisis kontribusi 

aspek-aspek yang membangunnya. Makna konsumen disini dibatasi pada 

konsumen utama yaitu mahasiswa. Sedangkan responden yang digunakan adalah 

mahasiswa Akademi XYZ yang berada di semester tiga dan semester lima. 

Mahasiswa semester satu tidak diikutsertakan sebagai responden pada penelitian 

ini dikarenakan pengalaman mereka berkuliah di Akademi XYZ maupun 

pengetahuan mengenai kondisi dan juga pelayanan yang tersedia dirasa belum 

cukup mampu untuk memberikan pendapat yang objektif dalam menjawab 

pertanyaan yang akan diajukan.  

 

 




