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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis dan penuh persaingan 

menuntut organisasi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, melakukan perubahan 

orientasi terhadap cara mereka melayanai konsumen dan menangani persaingan.  

Tingginya tingkat persaingan yang terjadi menuntut organisasi pendidikan untuk 

mempunyai strategi yang tepat agar dapat memberikan kualitas terbaik bagi 

konsumen, sehingga dapat terus eksis di tengah persaingan. 

Perguruan tinggi adalah sebuah organisasi yang menyediakan produk dalam 

bentuk jasa. Pada bidang jasa, kualitas dari sebuah organisasi berhubungan erat 

dengan kinerja para karyawan, dengan demikian perlu bagi perguruan tinggi 

mengetahui sejauh mana kontribusi sumber daya manusia (SDM), apa saja yang telah 

dilakukan SDM untuk memajukan perguruan tinggi tersebut, dan apakah kontribusi 

yang diberikan oleh karyawan  setimpal dengan apa yang diberikan perguruan tinggi 

kepada para karyawan. 

Universitas Widyatama (UTama)  adalah  salah  satu  perguruan tinggi swasta 

(PTS)  yang sedang berusaha untuk menjadi PTS berkualitas dan favorit, khususnya 

di Kota Bandung. Namun demikian berdasarkan informasi yang diperoleh, ternyata 

UTama belum termasuk 5 besar Universitas yang diminati di Kota Bandung. Lima 
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(5) Universitas terbaik yaitu Universitas Kristen Maranatha, Universitas Katolik 

Parahyangan (Unpar), Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Komputer 

Indonesia (Unikom) dan Universitas Islam Bandung (Unisba). 

(http://bandunghall.blogspot.com/2013/04/5-universitas-terbaik-di-bandung.html). 

Saat ini di UTama terdapat 6 Program Studi Sarjana. Ternyata dari hasil 

akreditasi yang dilakukan oleh BANPT, UTama hanya memperoleh akreditasi dengan 

peringkat A sebesar 16,67 % dari total sebanyak 6 Prodi Sarjana. Table 1 berikut 

menunjukan pencapaian peringkat akreditasi yang di lakukan oleh BANPT di 

UTama: 

Tabel 1.1  

Hasil  Akreditasi Program Studi Sarjana di  UTama 

 

No. Program Studi No. SK Peringkat 

1 Akuntansi 014 B 

2 Bahasa Inggris 003 B 

3 Manajemen 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 A 

4 Sistem Informasi 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 B 

5 Teknik Industri 045 B 

6 Teknik Informatika 041 B 

 Sumber : http://pmw.widyatama.ac.id/Content/7/Akreditasi.html 

Sedangkan Universitas Parahyangan memperoleh akreditasi dengan peringkat 

A sebesar 80%, dari total 15 Program Studi Sarjana.  Jika dibandingkan dengan 

UTama maka selesihnya mencapai 63,33%. Table 2 berikut ini menunjukan 

pencapaian peringkat akreditasi yang di lakukan oleh BANPT di UNPAR : 

 

 

http://bandunghall.blogspot.com/2013/04/5-universitas-terbaik-di-bandung.html
http://pmw.widyatama.ac.id/Content/7/Akreditasi.html
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Tabel 1.2 

Hasil Akreditasi Program Studi Sarjana di UNPAR 

 
No. Program Studi SK Ijin Penyelenggaraan Peringkat 

1 Ekonomi Pembangunan 8682/D/T/K-IV/2011 A 

2 Manajemen 10073/D/T/K-IV/2012 A 

3 Akuntansi 10175/D/T/K-IV/2012 A 

4 Ilmu Hukum 10071/D/T/K-IV/2012 A 

5 Ilmu Administrasi Publik 10072/D/T/K-IV/2012 A 

6 Ilmu Administrasi Bisnis 10074/D/T/K-IV/2012 A 

7 Hubungan Internasional 8927/D/T/K-IV/2011 A 

8 Teknik Sipil 10070/D/T/K-IV/2012 A 

9 Arsitektur 10174/D/T/K-IV/2012 A 

10 Ilmu Filsafat 8684/D/T/K-IV/2011 A 

11 Teknik Industri 9301/D/T/K-IV/2011 A 

12 Teknik Kimia 9308/D/T/K-IV/2011 B 

13 Matematika 8683/D/T/K-IV/2011 A 

14 Fisika 8975/D/T/K-IV/2011 B 

15 Teknik Informatika 8748/D/T/K-IV/2011 B 

Sumber : http://www.unpar.ac.id/profil/status-akreditasi/ 

Universitan Pasundan memperoleh akreditasi dengan peringkat A sebesar 

53,85%, dari total 26 Program Studi Sarjana, walau pun hasilnya masih lebih kecil 

dibandingkan UNPAR. Namun jika UNPAS dibandingkan dengan UTama, maka 

selisihnya berbeda sebesar 37,18%.  Program studi Sarjana yang ada di UNPAS pun 

lebih banyak dibandingkan UTama dan UNPAR. Table 3 berikut menunjukan 

pencapaian peringkat akreditasi yang di lakukan oleh BANPT di UNPAS : 
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Tabel 1.3 

Hasil Akreditasi Program Studi Sarjana di UNPAS 

 
No. Program Studi No. SK Peringkat 

1 Akuntansi 023 A 

2 Desain Komunikasi Visual 016 B 

3 Ekonomi Pembangunan 025 A 

4 Fotografi 032 C 

5 Ilmu Administrasi Negara 033 A 

6 Ilmu Administrasi Niaga 025 A 

7 Ilmu Hubungan Internasional 029 A 

8 Ilmu Hukum 023 A 

9 Ilmu Kesejahteraan Sosial 033 A 

10 Ilmu Komunikasi 025 A 

11 Manajemen 031 A 

12 Pendidikan Akuntansi 007 B 

13 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 015 A 

14 Pendidikan Biologi 008 A 

15 Pendidikan Ekonomi 032 A 

16 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 032 C 

17 Pendidikan Matematika 002 B 

18 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 016 B 

19 Perencanaan Wilayah dan Kota 027 B 

20 Sastra Inggris 048 B 

21 Seni Musik 036 C 

22 Teknik Industri 015 A 

23 Teknik Informatika 027 B 

24 Teknik Lingkungan 030 B 

25 Teknik Mesin 016 B 

26 Teknologi Pangan 025 A 

Sumber : http://banpt.blogspot.com/2013/02/akreditasi-unpas-2013.html 

Hasil akreditasi UTama jika dibandingkan dengan UNPAR dan UNPAS, 

hasilnya masih kurang baik. Jumlah Program Studi Sarjana yang ada di UTama pun 

masih sedikit jika dibandingkan dengan UNPAS. Hal ini dapat menunjukan bahwa 

kinerja dari UTama masih belum baik.  
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Beberapa tahun ini turnover yang  terjadi di UTama  meningkat, berdasarkan 

data sebagai berikut :  

 

Grafik 1.1 

Turnover karyawan 

 

 

Sumber : Biro SDM Universitas Widyatama 

 Turnover yang terus meningkat pada saat kondisi ekonomi yang baik, 

mengindikasikan bahwa para manajer memandang SDM sebagai biaya bukan sebagai 

asset. Hal – hal tersebut bisa dilihat sebagai salah satu indikator yang menunjukan 

bahwa kinerja UTama belum baik, terutama kualitas dari SDM.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hadriani (2011) mengenai 

“Pengaruh Internal Marketing Terhadap Marketing Performance Universitas 

Widyatama” menemukan bahwa menurut persepsi karyawan administrasi dan dosen 

UTama, tentang internal marketing terhadap marketing performance UTama masih 

belum baik. Hal ini jelas merefleksikan rendahnya komitmen pada internal customer, 

dan hal ini seringkali mengakibatkan rendahnya involvement dan affective 
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commitment pekerja (Greller & Dory, 1991; Wood, 1999). Tidaklah mengherankan 

jika banyak organisasi berkinerja kurang baik karena organisasi tersebut berusaha 

keras untuk menjadi organisasi yang market orientation namun mengalami kegagalan 

karena internal customers tidak terbangun dengan baik (Hartline & Ferrell, 1996; 

Lichtenthal & Wilson, 1992).  

Internal marketing penting untuk pelayanan pemasaraan yang sukses, 

menarik, mengembangkan, memotivasi dan mempertahankan karyawan yang 

berkualifikasi sangat baik dalam memberikan pelayanan menurut Berry dan 

Parasuraman (2000). Internal marketing memandang karyawan sebagai pelanggan 

internal dan memandang organisasi sebagai sebuah pasar yang terdiri dari pemasok 

dan peminta jasa yang secara bersamaan akan membentuk jaringan supply chain 

secara internal (Berry & Parasuraman, 1991). Internal marketing dapat menjadikan 

orang – orang dalam organisasi menjadi lebih peka, lebih mampu dan lebih bersedia 

untuk memahami dan memuaskan kebutuhan pelanggan (Gronroos, 1990). Melalui 

interaksi antara karyawan dan pelanggan, organisasi menyampaikan janji dan 

keyakinan kepada para pelanggan eksternal dan kemudian mempengaruhi persepsi 

pelanggan eksternal akan kualitas jasa yang diberikan (Tsai & Tang, 2008). 

Dilihat dari penjelasan para ahli tersebut, bisa dilihat bahwa internal 

marketing adalah hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi dan harus di 

implementasikan dengan baik untuk meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. 

Kegagalan sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan internal marketing nya 
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bisa menjadi sebuah kesalahan yang fatal bagi organisasi tersebut, karena jika 

internal marketing tidak dijalankan dengan baik, maka manajemen sebuah organisasi 

akan kesulitas dalam memasarkan keinginan para manajer dan tujuan organisasi 

kepada para karyawan didalam organisasi. 

Menurut hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brahmana & 

Christina (2007) mengenai Level Implementasi Market Orientation Dan 

Hubungannya Dengan Performa Pada Universitas Widyatama, menemukan 

bahwa market orientation pada Universitas Widyatama belum dapat teraplikasikan 

dengan baik, sehingga hal itu berdampak pada performa Universitas. Sebuah 

organisasi yang market oriented dapat dengan benar mengetahui kebutuhan pasar 

yang dapat dilihat dari aktifitas dan perilaku organisasi yang bersangkutan. Oleh 

karena itu sebuah organisasi yang market oriented adalah sebuah organisasi yang 

tindakan – tindakannya konsisten dengan konsep pemasaran (dewey.petra.ac.id). 

Apabila sebuah organisasi menjadi organisasi yang market-oriented maka akan 

menghasilkan kinerja yang baik (Caruana, Pitt and Berthon, 1999 : Wood, Bhuian 

and Kiecker, 2000) 

Sebuah organisasi harus mampu membaca dan memahami konsumennya serta 

dituntut untuk melakukan inovasi agar memberikan nilai dan guna kepada konsumen 

secara lebih baik (Kohli & Jaworski, 1990). Sebelum organisasi  dapat memahami 

dan membaca konsumen, maka terlebih dahulu harus mempersiapkan orang – orang 

dalam organisasi menjadi infrastruktur yang customer oriented (Walls & Schrest, 
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1994). Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Internal Marketing dan 

Market Orientation Terhadap Kinerja Universitas Widyatama”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa rumusan 

masalah yang akan dibahas, yaitu : 

1. Bagaimana persepsi karyawan dan dosen terhadap internal marketing, 

market orientation dan kinerja di Universitas Widyatama ? 

2. Bagaimana pengaruh internal marketing terhadap kinerja di 

Universitas Widyatama ? 

3. Bagaimana pengaruh market orientation terhadap kinerja di 

Universitas Widyatama? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari informasi yang diperlukan 

untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai persepsi karyawan dan dosen 

tentang internal marketing, market orientation dan kinerja, serta seberapa besar 

pengaruh internal marketing dan market orientation terhadap kinerja. Data-data, 

informasi dan gambaran hasil penelitian dapat digunakan oleh penulis untuk 

menyususn skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 
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1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui persepsi karyawan dan dosen mengenai internal 

marketing, market orientation dan kinerja di Universitas Widyatama. 

2. Mengetahui pengaruh internal marketing terhadap kinerja di 

Universitas Widyatama. 

3. Mengetahui pengaruh market orientation  terhadap kinerja di 

Universitas Widyatama 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

 Bagi Universitas Widyatama, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi yang berguna dan sebagai dasar 

sumbangan pemikiran bagi organisasi dalam mengambil 

keputusan. 

 Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dalam bidang ilmu manajemen pemasaran, 

khususnya pada masalah yang dijadikan penelitian. 

2. Kegunaan Ilmiah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi yang akan 

mengadakan penelitian lebih jauh dan bahan bacaan yang 

diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi yang membaca. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Internal marketing sebagai penerapan manajemen pemasaran kepada 

organisasi perusahaan pertama kali diusulkan pada tahun 1970-an sebagai jalan untuk 

meraih konsistensi kualitas pelayanan yang merupakan masalah utama dalam bidang 

pelayanan. Alasan dasarnya adalah “untuk memilih konsumen yang puas, perusahaan 

harus memiliki karyawan yang puas” dan ini bisa menjadi pencapaian terbaik dengan 

memperlakukan karyawan sebagai konsumen, lebih spesifik, dengan mengaplikasikan 

prinsip – prinsip pemasaran untuk desain pekerjaan dan motivasi karyawan (Ahmed 

& Rafiq, 2002) 

Internal marketing menekankan kepentingan yang sama bagi manajemen 

untuk melihat perusahaan sebagai pasar yang dimana disana hidup sebuah supply 

chain, internal dari produsen dan konsumen internal (Berry, 1984; Flipo, 1986; 

Foreman & Money 1995).  Sebagi Organisasi yang baik selain memperhatikan 

konsumen internalnya, harus mampu memperhatikan konsumen eksternal. Menurut 

Kohli & Jaworski (1990) Organisasi yang baik ialah yang mampu berorientasi 

terhadap pasar.  

Market orientation sebagai sebuah filosofi bisnis dapat diartikan dengan 

bagaimana sebuah organisasi mengimplementasikan konsep orientasi pasar yang 

dapat dilihat dari aktifitas dan perilaku organisasi yang bersangkutan. Dengan 

demikian, arti konsep market orientation adalah organisasi harus mampu membaca 

dan memahami konsumennya serta dituntut untuk melakukan inovasi agar 
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memberikan nilai dan guna kepada konsumen secara lebih baik dibandingkan 

konsumen (Kohli & Jaworski, 1990). 

Kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, 

dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut (Bastian 

2001). Karyawan merupakan hal yang cukup penting dalam organisasi, timbal balik 

karyawan terhadap organisasi sangatlah penting, dimana karyawan merupakan 

frontline yang berhubungan dengan pelanggan dalam sebuah organisasi. Hal ini 

mempunyai efek yang kuat bagi organisasi, dimana mampu merubah kinerja menjadi 

lebih baik (Miller, 1994) 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam proses penyusunan laporan ini menggunakan metode 

deskriptif dan verifikatif. Menurut Moh Nazir (2005) “Metode Deskriptif adalah 

suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang 

bertujuan untuk membuat gambaran atau pelukisan secara sistematis, aktual, akurat, 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang akan diteliti. Melalui 

metode deskriptif ini akan mendeskripsikan mengenai internal marketing, market 

orientation dan kinerja pada para karyawan dan dosen di UTama 

Metode riset atau metode verifikatif menurut Marzuki (2002) adalah “menguji 

suatu pengetahuan”. Metode verifikatif bertujuan untuk melakukan pengujian 
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hipotesis, pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selain itu juga penelitian ini 

menggunakan metode survei, yang mengambil sampel data suatu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Proses 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Penelitian Lapangan  

a. Observasion 

Menurut Sugiyono (2009), observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar. 

b. Wawancara / interview 

Menurut Sugiyono (2009), wawancara merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  

c. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2009), “Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya”. Kuesioner sebagai instrumen yang baik harus memenuhi 
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dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. Tujuan dari pengujian 

instrumen penelitian (kuesioner) adalah untuk mengetahui apakah data 

yang dihasilkan dari alat ukur tersebut dapat menjamin mutu dari 

penelitian sehingga kesimpulan-kesimpulan terhadap hubungan-

hubungan antar variabel dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan 

maka hasil penelitian bisa diterima.  

2. Studi Kepustakaan 

Menurut Sukardi (2003), studi kepustakaan merupakan kegiatan yang 

diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya 

adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Teknik ini 

dilakukan dengan mempelajari buku-buku serta literatur lainnya.  

1.7 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di Universitas Widyatama 

yang beralamat di Jalan Cikutra No. 204A Bandung 40125, Jawa Barat. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan September 2014 sampai dengan selesai. 

 

 


