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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 (update 

terakhir 14 September 2015) terdapat 3.181 perguruan tinggi 

swasta dan 99 perguruan tinggi negeri. Jumlah perguruan tinggi 

tersebut didominasi oleh Jawa Barat dengan 393 perguruan tinggi 

swasta dan 7 perguruan tinggi negeri, seperti terlihat pada tabel di 

bawah ini:  

 

Tabel 1.1 Jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di 

Indonesia tahun 2015 
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  (Sumber: BPS, 2015) 

 

Selanjutnya data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menyebutkan bahwa jumlah siswa kelas 3 SMA yang mengikuti 

ujian nasional tahun lalu (2015) mencapai 1.661.832 orang, 

sedangkan pada tahun 2016 ini jumlah mereka diperkirakan 

bertambah menjadi 1.691.514 orang. Dari angka tersebut, 

partisipasi kasar pendidikan tinggi diperkirakan sekitar 30%, 

sehingga total mahasiswa baru pada tahun 2016 ini adalah sekitar 

507.000 orang. 

Penerimaan mahasiswa SNMPTN dan SBMPTN tahun 2015 

lalu menunjukkan bagaimana tingginya minat lulusan SLTA ke 

perguruan tinggi negeri (PTN) tersebut, dimana dari kapasitas 

PTN sekitar 270.000, yang mendaftar untuk masuk mencapai 

852.093 siswa. Bahkan untuk jurusan tertentu yang termasuk 

favorit saringan masuknya sangat ketat karena peminatnya jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan daya tampungnya. 



3 

 

 

 

Di kota Bandung sendiri terdapat 119 perguruan tinggi swasta 

dan 3 perguruan tinggi negeri (BPS Kota Bandung, 2015). Kota 

Bandung memiliki 291 SMA sederajat dengan total siswa yang 

mengikuti UN sebanyak 38.513 orang. Hal tersebut tidak 

sebanding dengan jumlah perguruan tinggi di Bandung, sehingga 

persaingan antar perguruan tinggi terutama perguruan tinggi 

swasta semakin ketat. Hal tersebut menjadi perhatian bagi 

perguruan tinggi swasta terutama Unisba untuk berkompetisi 

dengan perguruan tinggi lain dalam penerimaan mahasiswa baru. 

Unisba merupakan perguruan tinggi swasta di Bandung, 

sebelum memiliki nama Unisba awalnya Unisba memiliki nama 

Perguruan Islam Tinggi atau disingkat PIT yang didirikan pada 

tanggal 15 November 1958 di bawah naungan YPI atau Yayasan 

Pendidikan Islam. PIT atau Perguruan Tinggi Islam pada tahun 

1967 mengubah nama menjadi Universitas Islam Kiansantang 

yang kemudian menjadi Universitas Islam Bandung atau Unisba 

pada tahun 1969. 

Salah satu Fakultas termuda dan berkembang dengan pesat 

yaitu Fakultas Kedokteran (FK) Unisba. FK Unisba berdiri tahun 

2004 dibawah bimbingan FK Unpad dan usianya lebih muda 

dibandingkan FK yang ada di Bandung lainnya seperti: FK 

Unpad, FK Maranatha, dan FK Unjani. Setiap tahunnya peminat 

FK Unisba semakin meningkat seiring dengan akreditasinya yang 

B dan ujian kompetensi dokter masuk 10 besar di Indonesia 

sehingga jumlah penerimaan mahasiswa terus bertambah. Tahun 
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2015 dan 2016 jumlah mahasiswa yang diterima di FK Unisba 

sebanyak 200 orang baik dari jalur umum maupun dari jalur 

PMDK. 

 

Tabel 1.2 Jumlah mahasiswa yang masuk FK Unisba dari 

tahun 2011-2016 

 

No Tahun Masuk Jumlah Mahasiswa 

1 2011 157 

2 2012 164 

3 2013 166 

4 2014 188 

5 2015 195 

6 2016 203 

       (Sumber: FK Unisba, 2016) 
 

     Banyak faktor yang mempengaruhi calon mahasiswa dalam 

memilih universitas, diantaranya: Kualitas pelayanan, reputasi, 

dan loyalitas. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang penting 

sekali bagi universitas untuk dijaga dan ditingkatkan sehingga 

calon mahasiswa tidak perlu ragu lagi dalam memilih universitas.  

     Helgesen dan Nesset (2007) menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan dan reputasi berkaitan dengan loyalitas mahasiswa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deghan et al. (2014) 

terhadap mahasiswa Program Master online di Amerika 

menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 
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terhadap reputasi. Penelitian yang sama dilakukan di Universitas 

Terbuka Tangerang Indonesia terhadap mahasiswa yang 

mengikuti Tutorial Online (Tuton), dari penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap reputasi (Ayuni & Mulyana, 2015). 

     Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deghan et al. 

(2014) terhadap mahasiswa Program Master online di Amerika 

menyimpulkan bahwa reputasi berpengaruh positif terhadap 

loyalitas. Penelitian lain yang dilakukan di tiga Universitas di 

Kuala Lumpur Malaysia, menyimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

mahasiswa (Ali et al., 2016). 

     Penelitian juga mendukung bahwa persepsi kualitas yang 

tinggi berpengaruh positif terhadap loyalitas (Boulding et al., 

1993;. Zeithaml et al., 1996). Kualitas pengajaran dan komitmen 

siswa kepada institusi merupakan hal yang penting sekali dalam 

hal loyalitas (Hennig-Thurau et al., 2001). Penelitian yang 

dilakukan di STMIK AMIKOM Purwokerto, menyimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas mahasiswa (Haryawan, 2015). Kualitas 

pelayanan suatu universitas juga berpengaruh terhadap loyalitas 

mahasiswa, berdasarkan penelitian yang dilakukan di tiga 

Universitas di Kuala Lumpur Malaysia, menyimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas mahasiswa (Ali et al., 2016). Penelitian lain dilakukan di 
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Universitas di Andhra Pradesh India, menyimpulkan bahwa 

perceived kualitas pelayanan dan kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa 

(Annamdevula & Bellamkonda, 2016). 

     Dalam melaksanakan pelayanan pendidikannya, diperlukan 

sarana dan prasarana yang memadai. Laboratorium Anatomi FK 

Unisba yang masih dalam tahap pembangunan sehingga masih 

bekerjasama dengan FK Unpad di Jatinangor, ruang kuliah yang 

masih terbatas, laboratorium yang kurang sehingga kegiatan 

praktikum dilaksanakan di laboratorium terpadu yang belum 

terspesialisasi berdasarkan mata kuliah praktikum, jumlah staf 

dosen, administrasi dan laboratorium yang masih kurang, 

sehingga evaluasi kualitas pelayanan sangat penting sekali dalam 

memotivasi dan memberikan umpan balik dalam pengefektifan 

rencana dan implementasi pendidikan (Tan & Kek, 2004). Hal 

tersebut merupakan tantangan besar bagi FK Unisba untuk terus 

meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kompetisi 

sumber daya karena penurunan  kepercayaan publik dalam 

praktik pendidikan tinggi mengakibatkan tuntutan bagi perguruan 

tinggi untuk melakukan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi 

(Rosser, Johnsrud, & Heck, 2003). 

     Kualitas pelayanan FK Unisba yang baik akan meningkatkan 

reputasi FK Unisba di mata stakeholder dan loyalitas mahasiswa 

FK Unisba menjadi meningkat.  
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     Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada Fakultas Kedokteran Unisba dengan 

judul: 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Reputasi terhadap 

Loyalitas Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unisba”.      

 

1.2 Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan latar belakang maka dapat diajukan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1) Apakah kualitas pelayanan yang diberikan FK Unisba 

berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa FK Unisba? 

2) Apakah kualitas pelayanan yang diberikan FK Unisba 

berpengaruh terhadap reputasi FK Unisba? 

3) Apakah reputasi yang dimiliki FK Unisba berpengaruh 

terhadap loyalitas mahasiswa FK Unisba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

     Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

1) Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas mahasiswa FK Unisba. 

2) Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

reputasi FK Unisba. 

3) Mengetahui pengaruh reputasi terhadap loyalitas 

mahasiswa FK Unisba. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi: 

1) Bagi Fakultas Kedokteran Unisba  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

mengenai kualitas pelayanan di FK Unisba untuk 

dilakukan perbaikan sehingga reputasi dan loyalitas 

mahasiswa FK Unisba semakin baik. 

2) Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam 

pengaplikasian ilmu manajemen. 


