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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tantangan baru bagi perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2015 adalah 

adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang memberikan kebebasan bagi 

perguruan tinggi asing untuk menyelenggarakan aktivitas pendidikan di 

Indonesia. Hal ini juga secara hukum telah disahkan dalam Undang-Undang 

No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 90 yang menyatakan bahwa 

perguruan tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan di 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu saja hal 

tersebut menimbulkan atmosfir persaingan antara perguruan tinggi nasional dan 

perguruan tinggi asing sehingga jika perguruan tinggi nasional tidak siap 

menghadapi persaingan ini, maka akan tersisihkan. Agar pendidikan tinggi dapat 

berdaya saing di tingkat global, maka perguruan tinggi harus memperhatikan 

mutu pendidikannya dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Pendidikan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan senantiasa dituntut 

berkembang mengikuti berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan 

internal dan eksternal. Pendidikan berorientasikan kepada mahasiswa, penerapan 

jaminan mutu, dan evaluasi penyelenggaraannya berdasarkan indikator kinerja 

merupakan paradigma pendidikan yang harus terus dibangun. 

Institut Pertanian Bogor (IPB) berperan besar dalam menghasilkan SDM, 

pengembangan IPTEKS dan sebagai pelopor pembangunan pertanian dalam arti 

luas. IPB didirikan pada tahun 1963 dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia No. 279 tahun 1965. Sebagai penyelenggara Program 

Pascasarjana (PPS) pertama terstruktur dan terkemuka di Indonesia, IPB tidak 

boleh terlena dengan nama besar yang pernah diraihnya untuk dapat bersaing 

ditingkat global. Kekuatan persaingan relatif dinamis dan dapat berubah seiring 

dengan dinamika dan perubahan lingkungan. Menurut Hubeis dan Najib (2014), 

daya saing organisasi dapat dikembangkan secara optimal jika organisasi mampu 

mengubah dirinya menjadi organisasi pembelajar (learning organization). 

Konsekuensi logis ini menjadikan Sekolah Pascasarjana (SPs) IPB perlu 

melakukan evaluasi atas mutu jasa pendidikan. Menurut Lovelock et al. (2013), 

evaluasi mutu jasa dilakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya diharapkan 

oleh mahasiswa dan apa yang selama ini dipersepsikan oleh mahasiswa atas mutu 

jasa yang diterimanya. Evaluasi mutu jasa bertujuan untuk mengukur kesenjangan 

antara tuntutan lingkungan eksternal dengan sumber daya internalnya.  

Di IPB pernah dilakukan penelitian oleh Mailany (2011) terkait dengan 

kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pendidikan di IPB. Dalam penelitian 

tersebut memberikan hasil bahwa mahasiswa SPs IPB merasa puas terhadap 

beberapa atribut pelayanan PPS IPB. Akan tetapi, menurut Lovelock et al (2013) 

kepuasan akan berubah sepanjang waktu berjalan, sehingga dirasa perlu untuk 

mengevaluasi kembali kepuasan mahasiswa terhadap dimensi mutu jasa 

pendidikan PPS di IPB. Sehingga diharapkan ke depan, SPs IPB memiliki daya 

saing baik dalam menarik perhatian calon mahasiswa, mempertahankan 

mahasiswa yang sudah ada dan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. 
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Tessema et al. (2012) menyatakan bahwa produk yang paling penting dari 

lembaga pendidikan adalah lulusan yang bermutu. 

Melihat data perkembangan jumlah mahasiswa baru IPB selama empat 

tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah mahasiswa S2 yang cukup nyata pada 

tahun akademik 2014/2015 (Tabel 1), yaitu hanya mencapai 17% dari jumlah total 

mahasiswa IPB dimana pada tahun sebelumnya mencapai 20% dari jumlah total 

mahasiswa IPB. Penyebab terjadinya penurunan jumlah mahasiswa tersebut 

diduga mungkin disebabkan kurangnya promosi, kepemimpinan, manajemen 

organisasi yang kurang optimal, atau mutu jasa pendidikan. Tidak dapat 

dipungkiri pelaksanaan jasa pendidikan di SPs IPB tidak terlepas dari keluhan 

mahasiswa sebagai pengguna jasa, terutama tentang petugas administrasi yang 

kurang dalam melayani, ruangan yang kurang nyaman, nilai ujian yang kadang 

terlambat dan lamanya masa studi mahasiswa karena kurangnya empathy dari 

dosen pembimbing. Hal tersebut mungkin saja menjadi penyebab utama 

terjadinya penurunan jumlah mahasiswa di SPs IPB.  

 

Tabel 1  Perkembangan jumlah mahasiswa baru IPB 

Jenjang 
Tahun Akademik 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

D3 2.193 2.569 2.013 2.197 

S1 3.495 3.868 3.736 3.556 

S2 1.161 1.355 1.506 1.204 

S3 267 227 210 211 

Total 7.116 8.019 7.465 7.168 
Sumber: IPB (2013b) dan (2014b) 

 

Husnayetti (2012) menyatakan bahwa keberhasilan suatu perguruan tinggi 

sangat ditentukan oleh mutu jasa yang diberikan, dimana jasa yang bermutu dapat 

diidentifikasi melalui kepuasan pelanggannya. Apabila mahasiswa merasa puas, 

maka berdampak pada loyalitas mahasiswa dengan merekomendasikan SPs IPB 

kepada orang lain sehingga dapat meningkatkan jumlah calon mahasiswa baru. 

Kepuasan mahasiswa memiliki tingkat asosiasi tertinggi dengan loyalitas 

mahasiswa, mewakili efek total sekitar tiga kali daripada pengaruh citra 

universitas perguruan tinggi (Helgesen dan Nesset 2007). Loyalitas diasumsikan 

dengan kemampuan institusi untuk menarik mahasiswa baru dan mempertahankan 

mahasiswa yang sudah ada. Loyalitas mahasiswa menjadi semakin penting bagi 

perguruan tinggi dalam iklim global dan perdagangan bebas. Hermawan (2001) 

berpendapat bahwa perguruan tinggi yang ingin memiliki keunggulan kompetitif 

di masa depan perlu untuk mulai mencari cara-cara baru dan kreatif dalam 

menarik, mempertahankan dan membina hubungan kuat dengan mahasiswanya. 

Selain itu Stefanie et al. (2006) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang 

memengaruhi keputusan mahasiswa memilih universitas, yaitu reputasi akademik 

nasional, mutu pendidikan dan nama baik universitas. Hal tersebut yang 

mendasari perlunya penelitian mengenai evaluasi jasa pendidikan program 

pascasarjana, sehingga SPs IPB pada khususnya dan IPB pada umumnya memiliki 

pengetahuan untuk kepentingan strategik yang baik dalam meningkatkan mutu 
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jasa pendidikan yang diharapkan dan dapat menarik lebih banyak minat calon 

mahasiswa baru.  

Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana penilaian mahasiswa terhadap kinerja mutu jasa pendidikan 

program pascasarjana IPB dan tingkat kepentingan ?  

2. Apakah mutu jasa pendidikan program pascasarjana IPB mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa ?  

3. Apakah kepuasan mahasiswa mempunyai pengaruh terhadap loyalitas 

mahasiswa ?  

4. Bagaimana implikasi manajerial dalam meningkatkan loyalitas mahasiswa ?  

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Menganalisis kinerja mutu jasa pendidikan program pascasarjana IPB dan 

tingkat kepentingan.  

2. Menganalisis pengaruh mutu jasa pendidikan program pascasarjana IPB 

terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap loyalitas mahasiswa. 

4. Mengkaji implikasi manajerial dalam meningkatkan loyalitas mahasiswa.  

Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan SPs IPB, memberi kontribusi praktis, berupa 

pemahaman terhadap mutu jasa, kepuasan dan loyalitas mahasiswa, sehingga 

nantinya dapat menjadi dasar untuk pembuatan rencana pengembangan strategik 

di SPs IPB, serta referensi bagi peneliti dan pihak-pihak berkepentingan. 

Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini terfokus pada evaluasi jasa penyelenggaraan pendidikan 

program pascasarjana di IPB, serta pengaruhnya terhadap kepuasan dan loyalitas 

mahasiswa dengan responden mahasiswa yang memasuki studi minimal semester 

dua dan maksimal semester sepuluh pada PS/Mayor program reguler. 

 




