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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan bentuk dari investasi jangka panjang (long-term 

investment) artinya bahwa investasi pada bidang sumber daya manusia memang 

tidak segera bisa dinikmati hasilnya. Namun pada jangka panjang diyakini 

manfaatnya akan segera terasakan yaitu dengan mempersiapkan SDM berkualitas 

melalui saluran pendidikan berkualitas di masa depan, sudah barang tentu segenap 

pilar kekuatan bangsa harus melakukan investasi sebesar-besarnya untuk 

peningkatan kualitas (proses dan hasil) dunia pendidikan.Pendidikan adalah jasa 

yang berupa proses pembudayaan, pengertian ini berimplikasi adanya input dan 

output. Input adalah peserta didik, sarana, prasarana dan lingkungan, sedangkan 

outputnya adalah jasa pelayanan pendidikan, lulusan atau alumni dan hasil 

penelitian. Jasa pelayanan pendidikan dalam hal ini adalah jasa pelayanan yang 

diberikan oleh pihak pengelola pendidikan kepada pihak yang menerima 

pelayanan tersebut secara langsung sesuai dengan standart mutu tertentu. Ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan pendidikan lebih merupakan kegiatan 

jasa dari pada kegiatan produksi barang. Mutu dari jasa pendidikan dalam artian 

relatif adalah mutu pelayanan yang sesuai dengan harapan atau melampaui 

harapan pihak-pihak yang memerlukan dan yang berkepentingan dengan jasa 

pendidikan tersebut. 
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Kesempatan untuk memperoleh pendidikan diberikan kepada setiap warga 

negara tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial 

dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali untuk satuan pendidikan yang bersifat 

khusus. Siswa yang telah lulus SMP akan dihadapkan oleh dua pilihan jenjang 

sekolah lanjutan, yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah 

Menengah Kejuruan). Siswa lulusan SMP yang memilih SMA kemungkinan tidak 

ada masalah dalam menentukan tujuan, karena pendidikan di SMA masih bersifat 

umum, namun sebaliknya dengan siswa lulusan SMP yang memilih SMK. 

Di Indonesia sendiri tidak hanya terdapat SMA Negeri atau Swasta,tetapi 

banyak terdapat juga SMK Negeri dan Swasta. Saat ini SMK juga menjadi salah 

satu pilihan untuk dapat melanjutkan sekolah dari jenjang  SMP. Di Kota 

Bandung sendiri terdapat beberapa SMK Negeri yang memiliki kualitas yang 

sangat baik yang bisa menjadi pilihan para lulusan SMP untuk melanjutkan ke 

jenjang Pendidikan selanjutnya. 

Kekuatan merek terletak pada kemampuannya dalam mempengaruhi niat 

pembelian konsumen. Merek mempunyai kekuatan yang besar untuk dapat 

mempengaruhi konsumen untuk memilih produk atau jasa yang di tawarkan. Pada 

tingkat persaingan yang rendah, merek hanya membedakan antara satu produk 

atau jasa dengan produk atau jasa lainnya, sedangkan pada tingkat persaingan 

yang tinggi, merek memberikan kontribusi dalam menciptakan dan menjaga daya 

saing sebuah produk atau jasa. Merek akan dihubungkan dengan citra khusus yang 

mampu memberikan pengaruh tertentu dalam benak komsumen. 
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Selain merek, kualitas suatu produk atau jasa sangat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Konsumen akan selalu memilih suatu produk 

atau jasa yang sesuai dengan kriteria yang di harapkan oleh mereka. Konsumen  

selalu mencari produk atau jasa yang kira – kira dapat diandalkan dan memiliki 

kualitas yang baik bagi mereka. Persepsi konsumen terhadap kualitas produk atau 

jasa akan membentuk preferensi dan sikap yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih. 

Niat beli seseorang terhadap suatu produk atau jasa memang sulit untuk di 

tebak, karena preferensi dan sikap terhadap objek  setiap orang berbeda. Selain 

itu, konsumen berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan juga berbeda. Produsen perlu memahami perilaku konsumen terhadap 

produk dan jasa yang diberikan agar konsumen merasa yakin dalam memilih 

produk atau jasa tersebut. 

Menurut Kotler dan keller (2012:166), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi prilaku konsumen; Faktor budaya seperti budaya, sub-budaya, dan 

kelas sosial; Faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan 

status; Faktor pribadi seperti usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan 

lingkungan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri; Faktor 

psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan sikap. 

Dalam pengambilan keputusan merupakan peristiwa yang biasa terjadi 

dalam setiap aspek kehidupan manusia yang terjadi sebagai konsekuensi atas 

perubahan perkembangan kehidupan manusia dari satu waktu ke waktu yang lain. 
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Keputusan yang diambil sekarang akan menjadi awal bagi penentuan kehidupan 

di masa mendatang. 

Salah satu contoh pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan yaitu 

memilih sekolah yang tepat. Pemilihan sekolah merupakan salah satu hal yang 

sangat penting dikarenakan pilihan sekolah akan mempengaruhi pendidikan dan 

masa depan. Di era globalisasi saat ini membuat keputusan untuk memilih sekolah 

yang tepat tidaklah mudah, terutama apabila sekolah yang diinginkan. Selain 

jumlah sekolah yang banyak, setiap sekolah juga memberi beragam tawaran dan 

pilihan kepada para calon siswanya. 

Perilaku konsumen pada diri seseorang akan menciptakan tujuan yang 

diharapkan. Dengan pemahaman mengenai perilaku konsumen, SMK Negeri 10 

Bandung yang merupakan sekolah Seni Pertunjukan satu-satunya yang ada di kota 

Bandung, perlu mengetahui perilaku konsumen terhadap keputusan pemilihan 

mereka. Hal ini dapat membantu SMK Negeri 10 Bandung untuk dapat terus 

meningkatkan kualitas dari berbagai hal sehingga dapat memberikan kepuasan 

bagi konsumen. 

SMKN 10 Bandung adalah salah satu sekolah yang membuktikan bahwa 

kesenian harus dipelajari secara total. Karena itulah sekolah kejuruan ini ada 

untuk menampung bakat-bakat seni agar menjadi seniman dan pekerja seni yang 

handal dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Berdiri tanggal 1 

Oktober 1958 awalnya sekolah ini bernama Konservatori Karawitan Indonesia 

atau KOKAR Bandung, berlokasi di Jalan Buah Batu Bandung,yang sekarang 

menjadi lokasi STSI Bandung. Nama KOKAR secara resmi berubah menjadi 
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Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Bandung dan tahun 1996 nama 

SMKI berubah menjadi SMKN 10 Bandung. Terdiri dari 5 jurusan, 4 jurusan 

pertunjukan yaitu Seni Karawitan (1958), Seni Tari (1975), Seni Teater (1990) 

dan Seni Musik Non-Klasik (1994) dan 1 jurusan Broadcast yang berdiri tahun 

2010. 

SMK Negeri 10 Bandung sendiri telah menunjukan kualitasnya dengan 

berbagai penghargaan yang telah di dapat dalam bidang seni dari sejak masih 

bernama KOKAR hingga sekarang bernama SMK Negeri 10 bandung, dan SMK 

Negeri 10 Bandung sendiri telah memiliki citra merek dan kualitas lulusan yang 

baik di masyarakat sejak dulu. 

Dengan begitu , SMK Negeri 10 bandung dapat menjadi salah satu pilihan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang baik, keunggulan-keunggulannya dapat 

menjadi kekuatan,, yang bisa membuat konsumen tertarik, dan kemudian memilih 

SMK Negeri 10 bandung. 

Seiring berjalannya waktu, citra merek dan kualitas lulusan yang di miliki 

oleh SMK Negeri 10 Bandung semakin menurun,tingkat kepercayaan orang tua 

dan calon siswa akan citra merek dan kualitas lulusan di SMK Negeri 10 semakin 

berkurang mereka beranggapan bahwa nama besar dan lulusan yg di hasilkan oleh 

SMK Negeri 10 bandung sekarang ini tidak sebagus pada beberapa tahun 

sebelumnya. Fakta ini bisa kita lihat dimana dengan kuota masuk siswa yang di 

sediakan oleh SMK Negeri 10 bandung pada tahun ajaran 2014-2015 tidak 

memenuhi target kuota yang sudah di tetapkan. Hal ini juga di ungkapkan oleh 

bapak Januar Effendi S.Sn selaku Waka Humas SMK Negeri 10 Bandung dengan 
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wawancara langsung pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2016 jam 08.30 - 09.30 

yang menyatakan bahwa siswa yang mendaftar pada tahun ajar 2014 - 2015 

mengalami kekurang terbesar sejak 5 tahun terakhir. Beliau juga menjelaskan 

bahwa kualitas guru, sarana prasaran yang ada sudah sangat baik dengan metode-

metode pembelajaran yang mudah dan cepat untuk di mengerti oleh para 

siswanya.  

Berikut ini adalah data tabel penerimaan siswa baru 5 tahun terakhir yang 

di dapat dari SMK Negeri 10 Bandung : 

Tabel 1.1 

Data kuota siswa dan jumlah pendaftar di SMK Negeri 10 Bandung 

 

Tahun 

Ajaran 

Kuota 

Siswa 

Pendaftar 

jalur RSBI 

Pendaftar 

jalur 

Akademis 

Pendaftar 

jalur Non-

Akademis 

Jumlah 

Pendaftar 

Selisih 

2014 - 

2015 

432 - 278 15 293 -139 

2013 - 

2014 

384 - 469 77 546 162 

2012 - 

2013 

416 208 227 34 469 53 

2011 - 

2012 

408 150 192 33 375 -33 

2010 - 

2011 

390 230 105 30 365 -25 

Sumber : Wakabid Humas SMK Negeri 10 Bandung 

Analisa saya berdasarkan gambar 1.1 dapat di lihat bahwa jumlah 

pendaftar dari 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan dari jumlah 

kuota siswa yang ada. Penurunan jumlah pendaftar terbesar terjadi pada tahun 

ajaran 2014 – 2015 sebanyak 139 siswa, hal ini dikarenakan ketidaktahuan orang 

tua dan calon siswa tentang SMK Negeri 10 Bandung, dan keragu-raguan orang 

tua  dan calon siswa untuk memilih SMK Negeri 10 Bandung. 
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Pada penelitian terdahulu oleh Moch.Rachmat I.G yang berjudul 

“PENGARUH CITRA MEREK SEPEDA MOTOR HONDA TERHADAP NIAT 

BELI KONSUMEN” menjelaskan bahwa hasil analisis diketahui bahwa citra 

merek sepeda motor Honda memiliki pengaruh yang kuat terhadap niat beli 

konsumen. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan adalah sebesar 60.6 % 

sedangkan sisanya 39.4% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh 

penulis.   . Yang dapat di simpulakan bahwa variabel citra merek berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel niat beli konsumen pada produk motor 

Honda. 

Pada penelitan terdahulu oleh Ashima Ghina Mubarikah yang berjudul 

“PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PERSONAL SELLING TERHADAP 

NIAT BELI ULANG PRODUK KAOS KAKI PD RIZKY SOCK BANDUNG “ 

menjelaskan bahwa hasil perhitungan koefisien determinasi parsial, pengaruh 

kualitas produk terhadap niat beli ulang sebesar 38.81% dan pengaruh personal 

selling terhadap niat beli ulang sebesar 35.28%. sedangkan perhitungan koefisien 

determinasi simultan dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau 

kontribusi variabel kualitas produk dan personal selling  terhadap niat beli ulang, 

niat beli ulang pada kaos kaki merek Fortuna dipengaruhi oleh kualitas produk 

dan personal selling sebesar 45%. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dilakukan penelitian untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat calon siswa untuk memilih 

SMK Negeri 10 Bandung. Dalam penelitian ini dipilih variabel Citra Merek dan 

Kualitas lulusan sebagai fokus dari penelitian. Penelitian difokuskan pada dua 
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variabel tersebut karena diduga variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap niat calon siswa untuk memilih SMK Negeri 10 Bandung 

yang berpengaruh terhadap naiknya jumlah siswa setiap tahunnya. Penelitian ini 

berjudul “ PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS LULUSAN 

TERHADAP NIAT SISWA MEMILIH SMK NEGERI 10 BANDUNG “. 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis 

mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan 

dianalisis sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap niat calon siswa memilih 

SMKN 10 Bandung ? 

2. Apakah terdapat pengaruh kualitas lulusan terhadap niat calon siswa 

memilih SMKN 10 Bandung ? 

3. Apakah terdapat pengaruh Citra Merek dan kualitas lulusan terhadap niat 

calon siswa memilih SMKN 10 Bandung ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud penulis untuk melakukan penelitian karena untuk memperoleh 

data dan informasi yang memberikan gambaran mengenai analisis citra merek 

SMKN 10 Bandung, kualitas lulusan SMKN 10 Bandung dan untuk 

menguatkan niat calon siswa-siswi untuk memilih SMKN 10 Bandung. 



9 
 

Kemudian data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk penyusunan skripsi 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi Program 

Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Dari ruang lingkup masalah yang terdapat di atas maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek SMKN 10 Bandung 

terhadap niat calon siswa memilih SMKN 10 Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas lulusan SMKN 10 Bandung 

terhadap niat calon siswa memilih SMKN 10 Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh citra merek dan kualitas 

lulusan terhadap niat calon siswa memilih SMKN 10 Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, makan penelitian ini diharapkan 

dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan 

antara lain: 

1. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi SMKN 10 Bandung untuk memahami citra merek dan kualitas 
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lulusan sebagai factor pengambilan keputusan siswa dalam memilih 

SMKN 10 Bandung. 

2. Bagi Penulis 

1. Sebagai suatu studi aplikasi dari ilmu teoritis yang diterima di 

kampus dan menerapkannya dalam kehidupan yang lebih nyata 

serta sebagai sarana evaluasi untuk mengukur keahlian diri dalam 

bidang pemasaran. 

2. Memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat 

mengaplikasikan pelajaran yang sudah diberikan selama 

perkuliahan serta mempelajari bagaimana cara menganalisis dan 

mengolah data. 

3. Bagi Pembaca 

1. Sebagai salah satu masukan bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam 

bidang ilmu manajemen pemasaran. 

2. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh citra merek 

dan kualitas lulusan terhadap niat calon siswa-siswi memilih 

SMKN 10 Bandung. 

3. Sebagai bahan untuk pembaca yang ingin melakukan penelitian 

yang sama atau penelitian lanjutan mengenai pengaruh citra merek 

dan Kualitas lulusan terhadap niat calon siswa-siswi memilih 

SMKN 10 Bandung. 


