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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dunia usaha saat ini diwarnai dengan persaingan yang semakin hebat antar 

institusi penyedia produk. Persaingan tersebut bukan hanya disebabkan 

globalisasi, tetapi lebih disebabkan karena pelanggan semakin cerdas, sadar harga, 

banyak menuntut, kurang memaafkan, dan didekati oleh banyak produk. 

Kemajuan teknologi komunikasi juga ikut berperan meningkatkan intensitas 

persaingan, karena memberi pelanggan akses informasi yang lebih banyak tentang 

berbagai macam produk yang ditawarkan. Artinya pelanggan memiliki pilihan 

yang lebih banyak dalam menggunakan uang yang dimilikinya, sehingga 

perusahaan atau institusi perlu memahami faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi seorang konsumen untuk tetap menjadi pelanggan.  

Tingkat persaingan yang tinggi juga terjadi dalam pengelolaan perguruan 

tinggi dalam mendapatkan mahasiswa sebagai konsumen. Hal ini disebabkan oleh 

bertambahnya jumlah perguruan tinggi (PT) baik negeri maupun swasta sehingga 

menyebabkan meningkatnya daya tampung. Berikut ini adalah data 

perkembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) di Indonesia tahun 2000-2007 (Tabel 1). 

Tabel 1. Perkembangan Jumlah PT, Mahasiswa dan Rasio Mahasiswa per 
PT di Indonesia, Tahun 2000-2007 

Uraian 2000 2005 2007 

Jumlah PT 
PTN 76 81 86 
PTS 1.671 2.347 2.636 

Jumlah Mahasiswa 
PTN 204.971 246.050 860.950 
PTS 719.121 879.234 1.750.000 

Rasio Mhs/Lembaga 

PTN 2.697 3.038 10.011 
PTS 430 375 664 

Sumber: Depdiknas, 2008 

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum jumlah lembaga perguruan 

tinggi selama 7 tahun mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dimana 

lembaga perguruan tinggi swasta peningkatannya mencapai 58% sementara 

perguruan tinggi negeri 13%. Pertumbuhan yang terjadi pada universitas swasta 
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disebabkan oleh meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah umum serta 

tuntutan akan kualitas perguruan tinggi. Sementara itu perkembangan perguruan 

tinggi negeri disebabkan adanya perubahan status perguruan tinggi dari IKIP dan 

IAIN menjadi universitas, serta adanya pemekaran wilayah propinsi maupun 

kabupaten di Indonesia, dimana hal tersebut memicu adanya tuntutan  untuk 

mendirikan universitas baru di masing-masing wilayah pemekaran tersebut.  

Jumlah mahasiswa pada tahun 2000 berjumlah 924 ribu dan pada tahun 

2007 meningkat menjadi 2,6 juta (Depdiknas 2008). Artinya terjadi pertumbuhan 

jumlah mahasiswa sekitar 34% setiap tahunnya. Lebih lanjut, pertumbuhan 

jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri mencapai 53% sedangkan mahasiswa 

perguruan tinggi swasta hanya mencapai 24%. Tingginya pertumbuhan 

mahasiswa di perguruan tinggi negeri, salah satunya disebabkan oleh adanya 

perubahan dalam pengelolaan menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara), 

yang memberikan keleluasaan dalam mengelola sumberdaya, termasuk 

penerimaan mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya turbulensi pasar, di mana 

perguruan tinggi negeri dapat menaikkan jumlah mahasiswa lebih dari 100% 

bahkan mencapai 200%, seperti UI, UNPAD dan UGM yang mempunyai 

mahasiswa di atas 40 ribu, yang tadinya berkisar 15 ribu.  

Rasio jumlah mahasiswa setiap lembaga menunjukkan semakin tingginya 

tingkat persaingan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. 

Setelah BHMN, jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri menjadi 3 kali lebih 

besar.  Dari sisi rasio mahasiswa perguruan tinggi, pada universitas  swasta hanya 

berkisar 400-700, ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa setiap perguruan 

tinggi swasta tidak mencukupi untuk keberlanjutan program pendidikan yang 

ideal, dimana sedikitnya rasio tersebut paling tidak berkisar antara 900-1000 

mahasiswa setiap tahunnya, atau jumlah keseluruhan mahasiswa di suatu 

universitas setidaktnya berkisar antara 3.600 sampai 4.000 mahasiswa. 

Melihat fakta-fakta di atas, pada universitas swasta dituntut untuk mampu 

menciptakan competitive advantage agar mampu bersaing dengan perguruan 

tinggi lainnya. Dipandang dari aspek pemasaran (Kotler dan Fox, 1985), untuk 

meningkatkan daya saing dalam pasar jasa, salah satu caranya adalah dengan 

meningkatkan kualitas layanan sehingga mampu memuaskan konsumennya, dan 
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memberi dampak terhadap pningkatan loyalitas pelangganya. Lebih lanjut, Kotler 

dan Fox (1985) mengemukakan enam alasan mengapa suatu institusi perlu 

meningkatkan loyalitas pelanggannya. Pertama adalah, pelanggan yang ada lebih 

prospektif, artinya pelanggan loyal akan memberi keuntungan besar kepada 

institusi. Kedua: biaya mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar 

dibandingkan menjaga dan mempertahankan pelanggan yang ada. Ketiga: 

pelanggan yang sudah percaya pada institusi dalam suatu urusan akan percaya 

juga dalam urusan lainnya. Keempat: biaya operasi institusi akan menjadi efisien 

jika memiliki banyak pelanggan loyal. Kelima: institusi dapat mengurangkan 

biaya psikologis dan sosial dikarenakan pelanggan lama telah mempunyai banyak 

pengalaman positif dengan institusi. Keenam: pelanggan loyal selalu membela 

institusi bahkan berusaha pula untuk menarik dan memberi saran kepada orang 

lain untuk menjadi pelanggan.         

Dalam bidang pendidikan tinggi, loyalitas mahasiswa menjadi aspek yang 

sangat penting untuk meningkatkan penawaran jasa perguruan tinggi (Helgesen 

dan Nesset, 2007).  Beberapa peneliti mengemukakan fakta bahwa loyalitas 

mahasiswa berhubungan positif dengan kemampuan institusi untuk mendapatkan 

mahasiswa baru dan sekaligus berperan dalam mempertahankan mahasiswa yang 

sudah ada (Dick dan Basu, 1994; Oliver, 1997; Thorsten, Langer, Ursula, 2001). 

Dengan meningkatnya persaingan global diantara institusi yang menawarkan 

pendidikan tinggi menunjukkan perlunya mempertahankan mahasiswa yang sudah 

ada dengan tetap berusaha mendapatkan mahasiswa baru (Kotler dan Fox, 1985; 

Elliott dan Healy, 2001).     

Sebagai wujud untuk meningkatkan loyalitas mahasiswa, maka usaha-

usaha dari lembaga perguruan tinggi untuk menjadi yang terbaik dan 

meningkatkan daya saing lembaganya menjadi penting. Mulai tahun 1996, usaha 

untuk meningkatkan mutu lembaga perguruan tinggi di Indonesia mulai 

berkembang dengan adanya akreditasi program studi yang dilakukan oleh Badan 

Akreditasi Nasinoal Perguruan Tinggi (BAN PT). Secara khusus BAN PT 

bertugas melakukan penilaian terhadap implementasi sistem manajemen mutu 

serta mendorong agar universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi 

mampu menjadi perguruan tinggi kelas nasional bahkan kelas dunia.  



4 
 

Objek yang dinilai oleh BAN PT adalah kinerja suatu program studi yang 

meliputi berbagai aspek antara lain adalah indikator mahasiswa, dosen, proses 

evaluasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta sarana prasarana. 

Pada tahun 2006 sampai 2008 dikembangkan juga akreditasi institusi yang baru 

mencapai 56 perguruan tinggi dan tahun 2008 sebanyak 21 perguruan tinggi. Pada 

akreditasi insitusi ada 7 butir yang dinilai yaitu visi dan misi, tata pamong, 

mahasiswa dan lulusan, sumberdaya manusia, proses evaluasi penelitian, PPM, 

sarana dan prasarana, serta sistem penjaminan mutu dan sistem informasi (Tabel 

2). 

Tabel 2. Komponen Akreditasi Program Studi dan Institusi PT 

Komponen Akreditasi  
Program Studi Bobot 

Komponen Akreditasi 
Institusi Bobot 

Mahasiswa 20 Visi dan Misi 2 

Dosen 15 Tata Pamong 7 

Evaluasi Akademik 30 Mahasiswa dan Lulusan 20 

Penelitian & PPM 20 Sumberdaya Manusia 15 

Sarana 15 
Evaluasi Akademik, 
Penelitian & PPM 28 

 
 

Sarana dan Prasarana 16 

Sistem Penjaminan Mutu 12 

Sumber: Dikti, 2003 

Hasil akreditasi BAN PT dikelompokkan dalam 3 kelompok yaitu 

kelompok A untuk program studi yang memperoleh total nilai di atas 360, 

kelompok B 300-359, dan kelompok C untuk di atas 200-299.  Disamping 

melakukan akreditasi terhadap program studi, BAN  PT juga melakukan 

akreditasi terhadap perguruan tinggi, dimana hasilnya dikelompokkan ke dalam 

kelompok A, B, dan C serta tidak terakreditasi. Akreditasi ini merupakan 

pengelompokkan berdasarkan mutu evaluasi akademik, pembelajaran dan sarana 

prasarana dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi A 

memberikan gambaran tentang kualitas yang bagus. Apabila 60% dari 

keseluruhan program studi pada suatu perguruan tinggi mencapai A, maka 
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peluang perguruan tinggi tersebut untuk mendapatkan akreditasi A juga semakin 

besar.  

Selain akreditasi BAN tersebut, ada beberapa lembaga pemeringkatan 

perguruan tinggi kelas dunia seperti Shanghai Jiao Tong Criteria, QS Times dan 

Webometrics. Lembaga-lembaga pemeringkatan ini menggunakan standar baku 

yang berbeda-beda dalam melakukan penilaian terhadap universitas. Berdasarkan 

penilaian ini diharapkan perguruan tinggi mendapatkan arahan dan acuan evaluasi 

untuk menuju world class university. 

Tabel 3. Beberapa Kriteria Shanghai Jiao Tong, QS Times dan Webometrics 

Shanghai Jiao Tong 
Criteria QS Times Webometrics 

Komponen Bobot Komponen Bobot Komponen Bobot 

Quality 
Education 10% 

Academic peer 
review 40% Size 20% 

Quality of 
Faculty 40% 

Recruiter peer 
review 10% Rich File 15% 

Research 
Output 20% 

Faculty / student 
ratio 20% Scholar 15% 

Size of 
Institution 10% 

Citations per 
faculty 20% Visibility 50% 

  
International 
student ratio 5%   

Sumber: Diambil dari berbagai sumber, 2008 

Berdasarkan peringkat universitas yang dipublikasikan oleh The Times 

Higher Education Magazine-QS (THE-QS) pada tahun 2009, UI, UGM, ITB dan 

Airlangga berada di peringkat ke-201, 250, 315 dan 401. Peringkat The Times 

Higher Education Magazine-QS (THE-QS) menilai berdasarkan kualitas 

penelitian (research quality), kesiapan kerja lulusan (graduate employability), 

pandangan internasional (international outlook), dan kualitas dosen (teaching 

quality).         

 Berdasarkan survei webometrics 19 Juli 2010, tiga perguruan tinggi 

Indonesia masuk ke dalam 1000 universitas terbaik dunia. UGM pada urutan 611, 
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ITB pada urutan 569, dan UI pada urutan 789. UGM, ITB dan UI masuk dalam 

100 top Asia Tenggara, masing-masing  UGM di urutan 8, ITB 10 dan UI 17. 

Salah satu universitas swasta yaitu Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta juga 

masuk dalam 31 kampus di Indonesia bersama dengan UGM, ITB dan UI. 

Berbeda dengan The Times Higher Education Magazine-QS (THE-QS) dan 

Shanghai Jia Tong University, Webometrics fokus pada  pemanfaatan Information 

Communication Technology (ICT), yaitu pengembangan website perguruan tinggi 

sebagai proxi.         

 Meskipun hasil dari masing-masing lembaga pemeringkat perguruan 

tinggi internasional tersebut masih menjadi pro dan kontra, namun demikian ada 

dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, hasil akreditasi mencerminkan 

kualitas layanan yang mampu diberikan oleh program studi terhadap 

mahasiswanya.  Kedua, hasil dari akreditasi dapat dimanfaatkan oleh pihak 

perguruan tinggi  untuk meningkatkan citra perguruan tinggi yang bersangkutan, 

tujuannya untuk menarik minat calon mahasiswa agar belajar di perguruan tinggi 

tersebut.        

 Keterjaminan kualitas layanan pendidikan suatu program studi atau 

perguruan tinggi merupakan modal utama dalam memuaskan pelanggannya.  

Kepuasan ini pada gilirannya akan mampu menciptakan timbulnya loyalitas. Hal 

ini dinyatakan oleh Helgesen dan Nesset (2007) dari hasil penelitiannya dalam 

bidang pendidikan, dimana kepuasan mahasiswa memiliki pengaruh positif dan 

langsung terhadap loyalitas mahasiswa (directly).    

 Faktor lain yang juga mempengaruhi Loyalitas adalah image (Citra), 

seperti yang ditemukan dalam hasil penelitian Andreassen (1997). Dari hasil 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa citra produk mempunyai dampak langsung 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.       

 Secara umum, pengenalan pasar terhadap produk suatu perusahaan pada 

awalnya bermula dari aspek citranya, apakah produk atau perusahaan tersebut 

memiliki citra yang  positif atau sebaliknya. Citra positif akan memberikan arti 

yang baik terhadap produk perusahaan tersebut dan pada gilirannya akan mampu 

meningkatkan peluang untuk memperbesar jumlah penjualannya. Sebaliknya 

penjualan produk suatu perusahaan akan turun atau mengalami kerugian, jika 
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citranya negatif.       

 Konteks kepuasan, citra dan loyalitas pelanggan dalam bidang pendidikan 

tinggi, pernah diteliti oleh Helgesen dan Nesset (2007).  Dalam penelitian tersebut 

ada empat  aspek utama yang dikaji yakni, citra program studi, citra universitas, 

kepuasan dan loyalitas mahasiswa.  Temuan dari penelitian tersebut adalah (1) 

persepsi mahasiswa mengenai citra program studi tidak berpengaruh positif 

terhadap loyalitas mahasiswa, (2) persepsi mahasiswa mengenai citra program 

studi berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai citra universitas, 

(3) persepsi mahasiswa mengenai citra universitas berpengaruh positif terhadap 

loyalitas mahasiswa, (4) kepuasan mahasiswa berpengaruh positif terhadap 

persepsi mahasiswa mengenai citra universitas, (5) kepuasan mahasiswa 

berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai citra program studi, 

dan (6) kepuasan mahasiswa berpengaruh positif terhadap loyalitas mahasiswa 

 Dalam penelitian tersebut Helgesen dan Nesset (2007) mengajukan model 

yang menjelaskan keterkaitan antara aspek-aspek Kualitas Layanan (Service 

Quality), Fasilitas Pengajaran (Facilities), citra  terhadap program studi dan citra 

terhadap perguruan tinggi serta loyalitas Mahasiswa. Gambar 1 berikut 

menjelaskan pola keterkaitan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Keterkaitan antara Kepuasan, Citra dan Loyalitas (Helgesen dan 

Nesset 2007) 
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Dari model di atas dapat diterjemahkan bahwa, terdapat tiga aspek utama 

yang menjadi perhatian peneliti yakni kepuasan, citra dan loyalitas. Aspek 

Kepuasan secara umum (satisfaction) dibangun oleh kepuasan mahasiswa 

terhadap fasilitas (facilities) dan kualitas layanan (service quality). Aspek citra 

program studi (image of programme) dibangun bersama-sama oleh kepuasan 

sucara umum, fasilitas dan kualitas layanan.  Lebih lanjut keempat aspek ini 

(fasilitas, kualitas layanan, kepuasan dan citra program studi)  mempengaruhi citra 

universitas.  Pada ahkirnya citra program studi, citra universitas dan kepuasan 

bersama-sama mempengaruhi loyalitas mahasiswa. 

Bila diperhatikan lebih mendalam, model yang digunakan oleh Helgesen 

dan Nesset (2007) dalam menduga keterkaitan antara kepuasan, citra dan loyalitas 

lebih condong sebagai model eksploratori bukan konfirmatori. Hal ini akan 

menimbulkan bias pengukuran pada beberapa aspek karena adanya unsur 

redundancy.  Sebagai contoh, kepuasan secara umum (satisfaction) dibangun oleh 

kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas (facilities) dan kualitas layanan (service 

quality), kemudian kepuasan tersebut mempengaruhi citra program studi.  Dalam 

waktu yang bersamaan fasilitas dan kualitas layanan juga mempengaruhi citra 

program studi.   Dari model kausalitas ini, dapat diartikan bahwa fasilitas dan 

kualitas layanan memiliki pengaruh langsung dan tak langsung terhadap 

pembentukan citra program studi. 

Demikian juga yang terjadi pada aspek citra universitas, dimana fasilitas 

dan kualitas layanan memiliki pengaruh langsung terhadap citra universitas, serta 

pengaruh tak langsung melalui kepuasan dan citra program studi.  Karena kinerja 

aspek fasilitas dan kualitas layanan  diukur melalui kepuasan mahasiswa terhadap 

kedua aspek tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah peran kepuasan 

secara total menjadi dipertanyakan perannya dalam model tersebut.  Apakah 

aspek kepuasan mewakili atau cerminan dari kepuasan mahasiswa terhadap 

kinerja fasilitas dan kualitas layanan, atau merupakan aspek yang berdiri sendiri, 

dalam artian aspek ini mencerminkan dimensi lain dari kepuasan mahasiswa.  

Namun, jika aspek kepuasan merupakan cerminan dari kepuasan mahasiswa 

terhadap fasilitas dan kualitas layanan maka terjadi efek berlebihan (redundancy) 

dari fasilitas dan kualitas layanan terhadap aspek citra baik program studi maupun 



9 
 

universitas.  Dalam pendugaan parameter model hal ini akan menimbulkan bias 

pendugaan yang sangat serius.  

Akan tetapi bila aspek kepuasan dipandang sebagai faktor intermediary, 

yang menghubungkan antara kualitas layanan dan fasilitas terhadap citra program 

studi dan perguruan tinggi, maka seyogyanya citra tidak dipengaruhi secara 

langsung oleh aspek kualitas layanan dan fasilitas. Dalam konteks intermediary, 

aspek ini akan dapat melemahkan atau memperkuat pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lainnya.  

Disisi lain aspek kepuasan dalam model Helgesen dan Nesset (2007), 

diukur melalui dua aspek yakni Kualitas Layanan yang hanya menitik-beratkan 

pada kualitas pengajar, aspek pengajaran serta kualitas bahan ajar.  Sedangkan 

pada aspek fasilitas hanya menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap aspek 

utama yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, sementara aspek 

penunjang seperti laboratorium, fasilitas untuk aktivitas mahasiswa serta 

kenyamanan lingkungan tidak disertakan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk 

menjawab research gap dengan memperbaiki pola keterkaitan yang telah 

dikembangkan sebelumnya oleh  Helgesen dan Nesset (2007), guna menghindari 

bias pengukuran dan sekaligus menjadi novelty, yang diharapkan dapat 

memperbaiki metode pengukuran terhadap Kepuasan dan dampaknya terhadap 

Citra dan Loyalitas mahasiswa terhadap perguruan tinggi. Dalam upaya 

memperbaiki dan sekaligus mengembangkan metode pengukuran tersebut, 

penelitian ini mengadopsi beberapa indikator yang digunakan oleh  BAN-PT 

dalam melakukan akreditasi terhadap program studi yang berlaku secara nasional 

di Indonesia.  

Pengembangan yang dilakukan dari model Helgesen dan Nesset (2007) 

menyangkut kepuasan input, proses dan output.  Kepuasan input menyangkut 

kualitas Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang, kepuasan proses menyangkut 

kepuasan akan kualitas layanan akademik dan kepuasan kualitas layanan 
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administrasi, dan kepuasan output menyangkut kepuasan evaluasi dalam proses 

belajar mengajar.  

Disamping mencoba memperbaiki pola keterkaitan tersebut, dalam 

pengukuran terhadap kepuasan mahasiswa, tidak saja melibatkan aspek utama, 

namun akan diperluas dengan pengukuran pada aspek penunjang, yang diperlukan 

bagi aktifitas mahasiswa.  Sementara itu dalam aspek layanan juga dikembangkan 

untuk melibatkan aspek layanan administrasi. Secara ringkas dalam Tabel 4 di 

halaman berikut disajikan aspek-aspek yang diukur dalam penelitian Helgesen 

dan Nesset (2007) serta aspek yang direncakan akan diukur dalam penelitian ini. 

 Hal mendasar lainnya yang perlu diperhatikan dari model yang diajukan 

oleh Helgesen dan Nesset adalah dipisahkannya pengukuran pada citra program 

studi dan citra perguruan tinggi.  Untuk beberapa perguruan tinggi yang memiliki 

program studi yang sudah terkenal atau memiliki budaya kualitas, pengukuran ini 

tidak menimbulkan masalah.  Namun bagi perguruan tinggi yang baru atau belum 

memiliki program studi yang menonjol maka model ini akan tidak dapat bekerja 

secara optimal.  Oleh karena itu perlu adanya modifikasi dari model, agar lebih 

fleksibel dalam mengukur citra universitas secara keseluruhan. 

 Perbedaan mendasar dari aspek pengukuran yang diajukan dalam 

penelitian ini dibandingkan dengan model model Helgesen dan Nesset (2007) 

secara rinci dijabarkan pada Tabel 4 berikut. 
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Tabel 4. Perbandingan model Helgesen dan Nesset (2007) dengan model 
penelitian “Analisis Keterkaitan Antara Kepuasan Proses Belajar Mengajar, Citra 

dan Loyalitas Mahasiswa Terhadap Universitas” 
Aspek yang diukur dalam Penelitian 
Helgesen dan Nesset (2007) 

Aspek yang akan diukur dalam 
penelitian ini 

- Kualitas Layanan  
o Kualitas pedagogik pengajar 
o Umpan balik dari pengajar 
o Profesionalitas pengajar 
o Evaluasi tengah semester 
o Kualitas bahan ajar 

 

- Kualitas layanan 
- Layanan Akademik 
o Empathi pengajar terhadap 

mahasiswa 
o Komunikasi 
o Manajemen waktu 
o Kemampuan memotivasi  

 
- Layanan Administrasi 
o Layanan Administrasi 
o Saluran Keluhan (kritik dan saran) 
o Ketepatan jam layanan 
o Kamampuan komunikasi petugas 
o Kecepatan layanan 

 
- Evaluasi Akademik 
o Kesesuaian evaluasi  
o Keseuaian materi kuliah 
o Kesesuaian penyampaian 
o Kesesuaian tugas dengan materi 

kuliah 
 

- Fasilitas  
o Ruang baca 
o Perpustakaan 
o Lokasi keberadaan pangajar 
o Ruang bersama 
o Kebersihan 
o Kenyamanan ruangan 
o Kantin 

 
 
 
 
 
 
 
  

- Fasilitas Utama 
o Kenyamanan ruang kelas 
o Teknologi informasi 
o Laboratorium 
o Jumlah dan Judul buku di 

Perpustakaan 
o Ruang Diskusi 
o Keterawatan fasilitas Kampus 

 
- Fasilitas Penunjang 

o Fasilitas Olahraga 
o Kantin 
o Ruang bersama 
o Fasilitas Umum 
o Fasiltas kegiatan mahasiswa (UKM) 
o Fasiltas Bus Kampus 
o Jumlah Toilet 
o Kebersihan Toilet 
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Tabel 4. Perbandingan model Helgesen dan Nesset (2007) dengan model 
penelitian “Analisis Keterkaitan Antara Kepuasan Proses Belajar Mengajar, Citra 

dan Loyalitas Mahasiswa Terhadap Universitas” (Lanjutan) 
- Kepuasan Mahasiswa secara umum 
o Kepuasan mahasiswa terhadap kampus 

(pertimbangan spontan) 
o Kepuasan mahasiswa terhadap kampus 

secara umum 
o Kepuasan mahasiswa dibandingkan 

harapannya 
o Kepuasan mahasiswa terhadap kampus 

yang  ideal 

- Kepuasan secara umum terhadap  
   semua aspek layanan dan fasilitas   
   kampus 

- Citra terhadap Kampus 
o Persepsi masyarakat umum terhadap 

kampus  
o Persepsi karyawan umum terhadap kampus  

 

- Citra 
o Persepsi lingkungan mahasiswa terdekat 

(teman-teman dekat) terhadap universitas 
o Persepsi masyarakat umum  terhadap 

universitas 
o Persepsi karyawan terhadap universitas 
o Popularitas perguruan tinggi 
o Biaya pendidikan 
o Modernisasi fasilitas kampus 
o Kualitas kampus 
o Kemudahan mencari kerja dari lulusan 
o Staf Pengajar 
o Keberhasilan lulusan 
o Program studi terbaik 
o Kampus skala nasional 
o Kesesuaian layanan pendidikan dengan 

kebutuhan mahasiswa 
o  Kesesuaian layanan pendidikan dengan 

keinginan mahasiswa 
 

- Citra terhadap program studi 
o Persepsi lingkungan mahasiswa terdekat 

(teman-teman dekat) terhadap program 
studi 

o Persepsi masyarakat umum terhadap 
program studi 

o Persepsi karyawan terhadap program studi 

- Loyalitas 
o Kemungkinan mahasiswa 

merekomendasikan kepada teman 
o Kemungkinan mahasiswa melanjutkan 

jenjang pendidikan di kampus yang sama  
o Kemungkinan mahasiswa mengikuti 

pelatihan di kampus yang sama 

- Loyalitas 
o Kesediaan mahasiswa merekomendasikan 

kepada teman 
o Kesediaan mahasiswa melanjutkan 

jenjang pendidikan di kampus yang sama  
o Kesediaan mahasiswa mengikuti 

pelatihan di kampus yang sama 

 

 Dari Tabel 4 terlihat bahwa,  perbedaan utama dalam penelitian ini adalah 

dalam menyusun variabel penelitian tidak hanya fokus pada kualitas layanan dan 

fasilitas sebagaimana dalam model Helgesen dan Nesset (2007) tetapi 

memperhatikan indikator dalam membangun daya saing PT seperti dalam THES 

QS, BAN PT, dan Webometrics. Aspek penting dalam Shanghai Jia Tong dan 

THES QS adalah Teaching Quality, Research Quality dan Graduate 

Employability. Aspek teaching quality memperhatikan rasio antara dosen dengan 

mahasiswa, serta produktivitas dosen dalam berinteraksi dalam bidang akademik 

dengan insitutsi lain dalam bentuk karya ilmiah/paper yang dipublikasikan dalam 



13 
 

skala nasional dan internasional. Aspek ini juga termasuk dalam penilaian 

Webometrics yaitu rich file dan citation per faculty. Sedangkan dari sudut 

pandang BAN-PT lebih memperhatikan aspek teaching quality hal tersebut 

terlihat dari komponen utama BAN PT yaitu aspek pembelajaran yaitu bagaimana 

proses belajar mengajar berjalan dengan baik dengan output utama menghasilkan 

sarjana yang mudah menciptakan pekerjaan atau terserap dalam lapangan kerja. 

Menurut indikator BAN-PT tahun 2009, kualitas SDM (butir 4) mempunyai bobot 

terbesar yaitu 22%, ketersediaan fasilitas dalam butir 6 dan jumlah dan kualitas 

publikasi (butir 7) mempunyai bobot 19%, dan. Dengan demikian, BAN-PT 

memandang aspek pembelajaran berupa sarana dan prasarana (butir 6), suasana 

dan evaluasi akademik (butir 5) serta kualitas dosen (butir 4 dan 7) menjadi sangat 

penting. 

 Berdasarkan pada aspek penting dalam pendidikan tinggi baik menurut 

BAN PT, Shanghai Jia Tong, Thes QS, dan Webometrics, maka variabel 

penelitian ini fokus pada aspek peningkatan kualitas pembelajaran untuk 

meningkatkan kepuasaan, loyalitas dan daya saing PT. Aspek tersebut dilakukan 

dengan memasukkan variabel BAN PT dan lembaga pemeringkatan lain seperti 

aspek fasilitas yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagaimana butir 6 

BAN PT, aspek staf akademik dan proses evaluasi (butir 4, 5 dan 7 BAN PT) 

serta layanan staf administrasi (butir 4 dan 6 BAN PT). Dengan demikian 

diharapkan dari disertasi ini dapat dihasilkan temuan-temuan dalam upaya 

menemukan strategi untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas dan citra dari aspek 

pemasaran, sekaligus bagaimana memenuhi ketentuan dalam akreditasi yang 

dilakukan pemeringkatan serta pemeringkatan atau daya saing dari aspek global. 

 Perbedaan lain di dalam penelitian ini adalah modifikasi redaksional 

pertanyaan mengenai loyalitas, yang sebelumnya mengunakan kemungkinan 

menjadi kesediaan. Modifikasi ini dilakukan karena pernyataan kesediaan 

menunjukkan sikap responden untuk memberikan rekomendasi, melanjutkan 

jenjang pendidikan di kampus yang sama dan mengikuti pelatihan di kampus yang 

sama. Di sisi lain jawaban dari pernyataan kemungkinan atau probability masih 

belum menunjukan sikap loyalitas responden dengan tegas.     



14 
 

 Hal lain yang dianggap sangat penting dalam upaya pemanfaatan hasil dari 

pemodelan tersebut adalah mencoba memilah setiap aspek pengukuran ke dalam 

kaidah pemasaran 7P yang lazim digunakan dalam mengevaluasi produk dan 

layanan seperti yang dikemukakan Booms dan Bitner (1981), yakni People, 

Physical Evidence, Process, Product, Price, Promotion, dan Place.  Pemilihan ini 

dilakukan untuk memudahkan kelak dalam aspek implementasi 

pengembangannya dari masing-masing proses tersebut.  Meski disadari ada 

kemungkinan bahwa setiap proses atau aspek layanan hanya mengandung 

beberapa P yang relevan saja.      

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka dalam 

penelitian ini akan menelaah kembali faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas 

mahasiswa terhadap perguruan tinggi dan keterkaitannya dengan  kepuasan dan 

citra yang diajukan Helgesen dan Nesset (2007), agar bias yang ditimbulkan dari 

pola keterkaitan tereduksi disatu sisi, dan di sisi lain mempertajam pengukuran 

kepuasan mahasiswa yang melibatkan berbagai aspek yang relavan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menyimak permasalahan terkini yang dihadapi berbagai perguruan tinggi 

di tanah air, khususnya perguruan tinggi swasta dalam menghadapi tingkat 

persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan atau akuisisi mahasiswa baru 

akibat adanya perubahan kebijakan serta bergesernya paradigma pendidikan 

tinggi, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas dalam proses belajar mengajar.  

Di sisi lain perguruan tinggi dituntut menjalankan fungsinya dibidang 

pendidikan tinggi dengan mengacu pada indikator-indikator akreditasi yang 

ditetapkan oleh BAN PT, agar mampu memberikan layanan yang prima kepada 

mahasiswa sebagai salah satu stakholder utama. Layanan prima ini pada dasarnya 

merupakan bentuk keterjaminan  untuk memuaskan kebutuhan berbagai pihak 

terutama mahasiswa.  Mahasiswa yang puas akan mudah didorong menjadi loyal, 

dimana konteks loyal dalam perguruan tinggi memiliki makna tersendiri bila 

dibandingkan dalam dunia  pemasaran secara umum.  

Layanan yang prima, disamping sebagai bentuk keterjaminan akan 

kepuasan mahasiswa, juga diduga memiliki dampak langsung maupun tak 
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langsung terhadap pembentukan citra perguruan tinggi.  Citra yang positif 

diharapkan akan membantu pihak manajemen perguruan tinggi dalam melakukan 

akuisisi mahasiswa baru.  Selain itu citra yang juga diharapkan akan turut 

membantu dalam membangun loyalitas mahasiswa terhadap perguruan tinggi. 

Berdasarkan latar belakang, serta permasalahan yang dihadapi perguruan 

tinggi di masa depan kaitannya dengan kepuasan dan loyalitas mahasiswa serta 

pembentukan citra perguruan tinggi, maka tujuan disertasi ini meliputi: 

a. Mengembangkan model pengukuran dan model keterkaitan antara 

kepuasan, loyalitas dan citra terhadap perguruan tinggi. 

b. Menganalisis aspek-aspek yang membangun Kepuasan, Loyalitas dan 

Citra mahasiswa terhadap Perguruan Tinggi. 

c. Merumuskan strategi pemasaran dalam meningkatkan Kepuasan, Loyalitas 

dan Citra Perguruan Tinggi. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan menyelidiki pengaruh Kepuasan Proses Belajar 

Mengajar, Citra universitas, terhadap Loyalitas mahasiswa. Penelitian ini juga 

membatasi obyek penelitiannya pada mahasiswa di UMB. Sedangkan responden 

yang akan digunakan adalah mahasiswa yang mengambil jenjang kuliah S1 dan 

sudah berada di tahun ke tiga universitas tersebut. Kualifikasi ini dipakai dengan 

asumsi responden sudah mengenyam minimal dua tahun kuliah di UMB sehingga 

cukup pengalaman dalam proses belajar mengajar di UMB. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian yang dilakukan ini terdiri dari kontribusi manajerial, 

dan kontribusi novelty. Kedua kontribusi tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1.5.1 Kontribusi Manajerial  

Bagi perkembangan manajerial UMB, penelitian ini memberikan 

pengetahuan, dan rumusan strategi yang dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan 

untuk membangun strategi pemasaran UMB. Strategi pemasaran ini terdiri dari 

faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan Kepuasan Proses 

Belajar Mengajar, Citra, dan Loyalitas mahasiswa. Strategi pemasaran untuk 
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membangun Loyalitas ini dibutuhkan seiring dengan semakin tingginya tingkat 

kompetisi dari perguruan tinggi negeri dan swasta serta mulai terbangunnya 

budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. 

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang 

strategi pemasaran yang tidak hanya mencakup promosi, namun selanjutnya dapat 

membangun strategi produk, strategi penyampaian informasi, strategi mutu serta 

strategi pengelolaan sumberdaya manusia. Akhirnya, pemahaman berbagai 

strategi tersebut akan membantu penulis dalam merumuskan dan mengelola 

strategi yang sinergi di tempat penulis bekerja. 

1.5.2 Kontribusi Novelty     

Kebaruan didalam penelitian ini adalah pengembangan metode pengukuran dari 

model Helgesen dan Nesset (2007). Metode pengukuran ini memasukkan variabel 

Fasilitas Utama, Fasilitas Penunjang, Staf Administrasi, Staf Akademik, Proses 

Evaluasi. Metode pengukuran ini melibatkan berbagai aspek yang lebih rinci, 

terkait langsung maupun tidak langsung terhadap kepuasan mahasiswa, sekaligus 

melibatkan faktor Citra terhadap Loyalitas mahasiswa.  

 

1.6 Sistematika Penulisan       

Bab I  :  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, maksud dan tujuan, kontribusi penelitian, 

serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran keseluruhan penelitian 

yang dilakukan. 

  Bab II  :  Tinjauan Pustaka 

Kajian teori dimulai dengan ulasan teori kepuasan, SERVQUAL dan bauran 

pemasaran sebagai induk teori penelitian yang dilakukan, kemudian secara 

komprehensif mengulas teori Loyalitas dan Citra. Selanjutnya variabel Kepuasan 

Proses Belajar Mengajar dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu 

Fasilitas Utama, Fasilitas Penunjang, Staf Administrasi, Staf Akademik, dan 

Proses Evaluasi. Selain dari anteseden ini, teori mengenai pendidikan tinggi, 

produk pendidikan tinggi dan pelanggan pendidikan tinggi yang berhubungan 

dengan penelitian ini juga diurai dalam tinjauan pustaka.   
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Pada akhir bab 2 dipaparkan kerangka pemikiran yang mengulas 

bagaimana membangun model melalui konstruk teori berdasarkan proposisi 

maupun landasan teori yang ada. Selanjutnya mengajukan hipotesis yang harus 

diuji kebenarannya secara empiris untuk validasi model yang telah disusun.  

Bab III  :  Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan argumentasi tentang pemilihan pendekatan atau desain 

penelitian dengan memperhatikan sifat-sifat variabel yang diteliti dan jenis 

informasi yang diperlukan. Argumentasi ini juga memaparkan landasan teori 

metode yang dipakai berdasarkan desain penelitian yang ditetapkan.   

Bab  IV :  Analisis Hasil Penelitian 

Pemaparan hasil penelitian diawali dengan mendeskripsikan profil responden 

yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, domisili, pekerjaan orang tua dan 

pengeluaran perbulan. Analisis selanjutnya berisi pembahasan mengenai 

kecocokan model pengukuran melalui perhitungan reliabilitas dari masing-masing 

model pengukuran. Bila kecocokan model pengukuran cukup baik, kemudian 

dilakukan analisis lebih lanjut terhadap  kecocokan keseluruhan model melalui 

analisis terhadap lima kelompok Goodness of fit statistics. 

Selanjutnya dilakukan pemaparan hasil uji struktural yang merupakan uji 

terhadap hipotesis yang telah diajukan di awal penelitian. Pembahasan lebih lanjut 

dilakukan pada hipotesis yang tidak signifikan, yaitu menjelaskan secara teoritis 

mengapa hipotesis tersebut tidak signifikan  

Bab V   :  Simpulan dan Saran 

Berdasarkan analisis hasil penelitian kemudian disusun kesimpulan yang 

merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah diajukan pada 

perumusan masalah. Selanjutnya implikasi manajerial mengenai penelitian 

sebagai rekomendasi untuk UMB dan perguruan tinggi lain di Indonesia. 

Terakhir, kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar 

untuk membuat kontribusi bagi UMB, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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