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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini kebutuhan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan

keahlian dalam bidang tertentu merupakan hal sangat penting untuk dimiliki tiap-

tiap individu sebagai bekal menghadapi persaingan dan kebutuhan dunia kerja.

Menurut Muhaimin Iskandar perubahan kebutuhan dunia kerja yang sangat

dinamis tidak akan pernah menunggu kesiapan dunia pendidikan

(http://finance.detik.com/read/2013/05/29/161124/2259348/4/360000-sarjana-

diindonesia-masih-menganggur, di unduh pada tanggal 27 Februari 2015, pukul

14.00 WIB). Oleh karena itu, dunia pendidikan yang harus secara cepat

menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja yang sangat dinamis. Sehingga

hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri dari penyedia jasa layanan

edukasi di Indonesia. Khususnya lembaga pendidikan perguruan tinggi, karena

setiap tahun dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia ini telah meluluskan jutaan

sarjana atau sumber daya manusia (SDM) yang siap bersaing di dunia kerja.

Semakin meningkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal,

khususnya pendidikan tinggi, menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor

strategis yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang

bermutu. Keadaan persaingan yang cukup kompetitif antar perguruan tinggi

menuntut lembaga pendidikan memperhatikan mutu pendidikan dan kelembagaan

sehingga mampu serta unggul dalam persaingan tersebut. Perguruan tinggi harus

melakukan langkah antisipasi guna menghadapi persaingan yang semakin

kompetitif serta bertanggung jawab untuk menggali dan meningkatkan segala

aspek pelayanan yang dimiliki (Srinadi dan Eka, 2008).

Perguruan tinggi adalah satuan penyelenggara pendidikan tinggi. Menurut

bentuknya perguruan tinggi dibagi menjadi lima, yaitu Akademik, Institut,

Politeknik, Sekolah Tinggi dan Universitas. Menurut jenisnya perguruan tinggi

dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi

swasta (PTS). Di Indonesia terdapat 371 PTN dan 4.034 PTS (sumber:
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http://forlap.dikti.go.id/ diakses pada 19 Februari 2016, pada pukul 08.13 WIB).

Perguruan tinggi tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya industri jasa,

dan setiap saat berubah seiring dengan proses globalisasi, oleh karenanya perlu

dipasarkan dan berorientasi kepada mahasiswa sebagai salah satu pelanggan, dan

itu konsisten dengan kepentingan pemasaran dunia industri sektor pendidikan.

Pemasaran merupakan salah satu media bagi perguruan tinggi untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Agar tujuan tersebut tercapai maka setiap perguruan

tinggi harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang

diinginkan konsumen dengan memberikan pelayanan yang menyenangkan,

fasilitas-fasilitas yang menunjang dan prosedur yang ditetapkan, yang mana hal

tersebut akan membentuk rasa kepuasan konsumen.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Layanan Akademik dan

Administrasi Fakultas Ilmu Terapan pada tahun 2014 didapatkan temuan sebagai

berikut:

Grafik 1.1: Survei Penilaian Kualitas Pelayanan Fakultas Ilmu Terapan
Universitas Telkom Tahun 2014

Sumber: Layanan Akademik dan Administrasi Fakultas Ilmu Terapan

Hasil survei yang dilakukan oleh Layanan Akademik dan Administrasi

Fakultas Ilmu Terapan pada tahun 2015 didapatkan temuan sebagai berikut:
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Grafik 1.2: Survei Penilaian Kualitas Pelayanan Fakultas Ilmu Terapan
Universitas Telkom Tahun 2015

Sumber: Layanan Akademik dan Administrasi Fakultas Ilmu Terapan

Menurut grafik 1.1 dan 1.2 diatas hasil yang didapat tentang kualitas

pelayanan Fakultas Ilmu Terapan yang telah diberikan untuk mahasiswa. Menurut

hasil survei pada tahun 2014 hasilnya yang paling banyak adalah puas, tetapi pada

survei tahun 2015 hasil yang paling banyak adalah cukup puas, dengan kata lain

hasil survei yang dilakukan oleh FIT Universitas Telkom mengalami penurunan.

Hasil tersebut sangat bertolak belakang dengan kebijakan manajemen FIT

Universitas Telkom, karena manajemen FIT Universitas Telkom terus berupaya

meningkatkan kualitas pelayanan dari tahun 2014 menuju tahun 2015. Kemudian

penulis melakukan wawancara tambahan kepada 30 orang mahasiswa Fakultas

Ilmu Terapan mengenai pernyataan “saya akan merekomendasikan atau

menceritakan hal positif kepada kerabat, teman, dan keluarga mengenai kualitas

pelayanan Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom”. Dari hasil wawancara

mengenai pernyataan tersebut didapatkan 23 mahasiswa menyatakan setuju dan 7

mahasiswa menyatakan tidak setuju.

Perguruan tinggi swasta harus berupaya ikut serta dalam meningkatkan

kualitas pelayanan pendidikan mereka, karena kualitas pelayanan pendidikan

merupakan salah satu cara dalam memunculkan minat bagi calon mahasiswa

untuk mendaftar sebagai mahasiswa di PTS tersebut. Suatu pelayanan dinilai

memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

konsumen. Menurut Lewis dan Booms dalam Tjiptono (2012:157) mendefinisikan

kualitas pelayana secara sederhana, yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan

yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Artinya kualitas
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pelayanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan atau lembaga tertentu untuk

memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan

berdasarkan kebutuhan pelanggan/pengunjung. Pengukuran tingkat pelayanan jasa

sangat penting untuk mengukur apakah penyedia layanan sudah lebih baik, lebih

efisien dan lebih efektif. Kotler dan Keller (2012:128) menjelaskan kepuasan

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah

membandingkan antara persepsi/pesan terhadap kinerja atau hasil suatu

produk/jasa dan harapan-harapannya. Kepuasan merupakan fungsi dan

persepsi/kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja barada dibawah harapan,

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas/senang, sehingga kepuasan

pelanggan memerlukan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan dengan

apa yang diberikan. Terciptanya kualitas pelayanan pelanggan akan memberi

manfaat kepada perguruan tinggi karena mahasiswa merasa terpenuhi

keinginannya sehingga terciptanya kepuasan terhadap jasa pelayanan yang

diterima, selain itu mereka akan menyebarkan berita baik dan memberikan

rekomendasi dari mulut ke mulut kepada teman disekitarnya untuk menggunakan

jasa tersebut dan menguntungkan bagi lembaga pendidikan.

Word of mouth menjadi media komunikasi yang paling kuat dalam

mengkomunikasikan produk atau jasa kepada dua atau lebih konsumen (Hasan

2010:32). Dan pengertian word of mouth menurut Hasan (2010:32) adalah

tindakan konsumen memberikan informasi kepada konsumen lain (antar pribadi)

nonkomersial baik merek, produk maupun jasa. Rangkuti (2009:77)

mendefinisikan WOM sebagai usaha pemasaran yang memicu pelanggan untuk

membicarakan, mempromosikan, merekomendasi, dan menjual suatu produk,

jasa, atau merek kepada pelanggan lain.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan, kepuasan mahasiswa dan word of mouth

dalam skripsi yang berjudul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN

TERHADAP KEPUASAN DAN WORD OF MOUTH (WOM) MAHASISWA

FAKULTAS ILMU TERAPAN (FIT) UNIVERSITAS TELKOM”.
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1.2 Idenifikasi dan Rumusan Masalah

Hasil yang didapat tentang kualitas pelayanan Fakultas Ilmu Terapan yang

telah diberikan untuk mahasiswa. Terjadi masalah pada kualitas pelayanan

Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Pada survei pada tahun 2014 hasilnya

yang paling banyak adalah puas, tetapi pada survei tahun 2015 hasil yang paling

banyak adalah cukup puas, dengan kata lain hasil survei yang dilakukan oleh FIT

Universitas Telkom mengalami penurunan. Hasil tersebut sangat bertolak

belakang, karena manajemen FIT Universitas Telkom dalam rapat koordinasi

dengan seluruh karyawan dan dosen pada tanggal 21 Mei 2015, menghimbau agar

selalu meningkatkan pelayanan yang lebih baik.. Kemudian penulis melakukan

wawancara tambahan kepada 30 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan

mengenai pernyataan “saya akan merekomendasikan atau menceritakan hal positif

kepada kerabat, teman, dan keluarga mengenai kualitas pelayanan Fakultas Ilmu

Terapan Universitas Telkom”. Dari hasil wawancara mengenai pernyataan

tersebut didapatkan 23 mahasiswa menyatakan setuju dan 7 mahasiswa

menyatakan tidak setuju. Maka dapat disimpulkan terjadi masalah dalam Fakultas

Ilmu Terapan Universitas Telkom, bahwa kualitas pelayanan yang diberikan

kepada mahasiswa belum memenuhi keinginan mahasiswa, tetapi mahasiswa

bersedia merekomendasikan Fakultas Ilmu Terapan Universitas kepada kerabat,

teman, dan keluaarga.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Bagaimana  kualitas pelayanan, kepuasan dan word of mouth mahasiswa FIT

Universitas Telkom.

2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa

FIT Universitas Telkom.

3. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap word of mouth

mahasiswa FIT Universitas Telkom.
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan, kepuasan, word of mouth mahasiswa

FIT Universitas Telkom.

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan

mahasiswa FIT Universitas Telkom.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap word of mouth

mahasiswa FIT Universitas Telkom.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka diharapkan akan memberikan

manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi dalam mengembangkan

ilmu dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan word of mouth

mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan

pertimbangan bagi manajemen FIT Universitas Telkom dalam mengambil

kebijakan dibidang kualitas layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan

dan word of mouth mahasiswa.


