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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pemasaran Perguruan Tinggi 

     Permintaan jasa pendidikan tinggi saat ini semakin meningkat. 

Hal ini dikarenakan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan 

pendidikan tinggi semakin bertambah. Selain itu, pergeseran 

masyarakat yang berorientasi untuk mendapatkan pendidikan di 

luar negeri semakin meningkat jumlahnya. Fasilitas pendidikan 

kelas dunia, kurikulum berstandar internasional, dan jaringan 

pergaulan sangat luas merupakan impian ribuan pelajar di 

Indonesia. Hal tersebut tidak hanya impian saja, karena banyak 

beasiswa yang ditawarkan untuk kuliah di dalam maupun luar 

negeri. Pada angkatan pertama tahun 2014, Dikti telah 

memberikan Beasiswa PMDSU kepada 57 orang calon doktor 

unggul pada 7 Perguruan Tinggi penyelenggara. Perguruan 

Tinggi tersebut adalah Institut Pertanian Bogor (18 orang), 

Institut Teknologi Bandung (18 orang), Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember (9 orang, Universitas Andalas (8 orang), 

Universitas Gadjah Mada (3 orang) dan Universitas Indonesia (1 

orang) (Kemenristek Dikti, 2015). 

     Situasi tersebut berpengaruh terhadap keberadaan lembaga 

pendidikan tinggi/perguruan tinggi di Indonesia. Diprediksi 

peminat untuk mengikuti pendidikan tinggi akan semakin 

bertambah, dengan asumsi mereka yang berencana studi ke luar 
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negeri memutuskan beralih untuk studi di dalam negeri. 

Konsekuensi logik dari fenomena ini adalah beberapa perguruan 

tinggi akan mengalami peningkatan permintaan dari masyarakat 

untuk masuk ke program studi. 

     Dunia pendidikan telah mengalami evolusi secara kontinyu. 

Salah satu faktor pemicunya adalah kompetisi antar perguruan 

tinggi yang semakin ketat. Oleh karena itu, pemasaran menjadi 

unsur yang strategis dalam menjaga eksistensi.  

     Pada dasarnya, tujuan pemasaran perguruan tinggi bukanlah 

untuk memuaskan pelanggan semata tetapi juga untuk 

kepentingan institusi itu sendiri. Pemasaran bertujuan untuk 

memberikan kenyamanan mahasiswa dalam perkuliahan, 

misalnya diajar oleh dosen yang profesional, sarana dan prasarana 

yang memadai, kurikulum yang kompetitif, strategi pembelajaran 

yang efektif dan lain-lain. Sebaliknya pemasaran juga bertujuan 

untuk menjaga kepentingan institusi seperti: menjamin 

kesejahteraan dosen dan karyawan, meningkatkan citra instusi 

dan mempercepat pengembangan perguruan tinggi. 

  

2.1.1 Pengertian manajemen pemasaran 

     Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan 

produk dan nilai dengan pihak lain (Kotler & Armstrong, 1994). 

     Pemasaran merupakan proses identifikasi dalam memenuhi 

kebutuhan manusia. American Marketing Association (AMA) 
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memberikan definisi pemasaran sebagai aktivitas, mengelola 

institusi, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, 

memberikan, dan pertukaran penawaran yang mempunyai nilai 

bagi konsumen, klien, rekan, dan masyarakat luas (Kinnear, 

Bernhardt, & Krentler, 1995; Kotler & Keller, 2016). 

     Manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu dalam 

memilih target pasar dan mendapatkan, menjaga, dan 

meningkatkan konsumen dengan menciptakan, memberikan, dan 

mengkomunikasikan nilai bagi konsumen.  

     Berikut pentingnya pemasaran (Kotler & Keller, 2016), 

diantaranya: 

1. Suksesnya finansial tergantung dari pemasaran 

2. Tidak ada permintaan, tidak ada bisnis 

3. Pemasaran memutuskan apa yang harus didesain, berapa 

harga yang ditawarkan, dimana akan dijual, dan berapa 

banyak iklan yang digunakan. 

 

2.1.2 Konsep pemasaran 

     Berikut konsep inti dalam pemasaran (Kotler & Armstrong, 

1994), diantaranya: 

1. Kebutuhan: Merupakan suatu keadaan yang dirasakan 

tidak ada dalam diri seseorang. 

2. Keinginan: Merupakan kebutuhan manusia yang dibentuk 

oleh kultur dan kepribadian individu. 
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3. Permintaan: Manusia mempunyai keinginan yang hampir 

tidak terbatas sedangkan sumber daya terbatas. Keinginan 

menjadi permintaan bila didukung oleh daya beli. 

4. Produk: Merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan. 

5. Nilai dan kepuasan: Konsumen membuat pilihan 

pembelian sejumlah besar produk berdasarkan 

persepsinya mengenai nilai produk. 

6. Pertukaran: Merupakan tindakan untuk memperoleh suatu 

objek yang diinginkan dari seseorang dengan 

menawarkan sesuatu sebagai gantinya. 

7. Transaksi: Merupakan perdagangan nilai antara dua 

pihak. 

8. Hubungan: Pemasar yang bijak bekerja untuk membina 

(membangun) hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan, distributor, dealer, dan pemasok yang 

bernilai. 

9. Pasar: Merupakan himpunan pembeli nyata dan pembeli 

potensial atas suatu produk. 

     Inti dari pemasaran dapat diringkas dalam tiga prinsip dasar 

(Keegan, 2009), diantaranya: 

1. Nilai pelanggan dan persamaan nilai: Nilai bagi 

pelanggan dapat ditingkatkan dengan memperluas atau 

memperbaiki produk atau manfaat jasa, dengan 

menurunkan harga, atau gabungan dari unsur ini. 

Pengetahuan mengenai pelanggan digabungkan dengan 
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inovasi dan kreativitas dapat mengarah pada perbaikan 

produk dan jasa yang berarti bagi pelanggan. 

2. Keunggulan kompetitif atau diferensial, merupakan 

penawaran total, dihadapkan pada persaingan yang 

relevan, yang lebih menarik pelanggan. Salah satu 

strategi yang sangat kuat untuk melakukan penetrasi 

pasar nasional baru adalah menawarkan produk superior 

dengan harga yang lebih murah. Keunggulan harga 

dengan cepat akan menarik perhatian pelanggan dan bagi 

pelanggan yang membeli produk tersebut, kualitas yang 

lebih baik akan memberikan suatu kesan. 

3. Fokus, diperlukan dalam menciptakan nilai pelanggan 

pada keunggulan kompetitif. Fokus yang jelas terhadap 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta pada penawaran 

yang bersaing diperlukan untuk menggerakkan usaha, 

yang diperlukan untuk mempertahankan keunggulan yang 

membedakan. 

 

2.1.3 Lingkungan pemasaran 

     Lingkungan pemasaran perusahaan terdiri dari pelaku dan 

kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan 

manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan 

mempertahankan transaksi yang berhasil dengan pelanggan 

sasarannya. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro 

dan lingkungan makro.  
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     Berikut pelaku-pelaku utama dalam lingkungan mikro 

perusahaan, diantaranya:  

1. Perusahaan: Manajemen pemasaran perusahaan, dalam 

merumuskan rencana pemasaran harus memperhitungkan 

kelompok-kelompok lainnya dalam perusahaan dalam 

membentuk suatu lingkungan mikro perusahaan untuk 

para perencana. 

2. Pemasok: Merupakan perusahaan bisnis dan perorangan 

yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dan pesaingnya untuk memproduksi barang 

dan jasa tertentu. 

3. Perantara pemasaran: Mereka yang membantu 

perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan 

mendistribusikan barang kepada pembeli akhir. 

4. Pelanggan: Perusahaan perlu meneliti pasar pelanggannya 

dengan cermat. Perusahaan dapat beroperasi dalam lima 

jenis pasar pelanggan, diantaranya: Pasar konsumen, 

pasar industri, pasar penjual ulang, pasar pemerintah, dan 

pasar internasional. 

5. Pesaing: Setiap perusahaan menghadapi sejumlah besar 

pesaing. Konsep pemasaran menyatakan bahwa agar 

dapat berhasil, perusahaan harus memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen lebih baik daripada apa yang 

dilakukan oleh pesaing. 
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6. Publik: Merupakan kelompok yang mempunyai minat 

nyata atau potensial atau berpengaruh terhadap 

kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasarannya. 

     Berikut pelaku-pelaku utama dalam lingkungan makro 

perusahaan (Kotler & Armstrong, 1994), diantaranya:  

1. Lingkungan demografik: Demografi merupakan bidang 

studi tentang populasi manusia menurut besar, kepadatan, 

lokasi, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan statistik 

lainnya. Lingkungan demografik sangat menarik bagi 

pemasar karena orang merupakan pasar. 

2. Lingkungan ekonomi: Merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan 

konsumen. 

3. Lingkungan alam: Meliputi sumber daya alamiah yang 

dibutuhkan sebagai masukan oleh pemasar atau yang 

dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. 

4. Lingkungan teknologi: Terdiri dari kekuatan-kekuatan 

yang mempengaruhi teknologi baru, yang menciptakan 

produk baru dan peluang-peluang pasar yang baru. 

5. Lingkungan politik: Keputusan pemasaran sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan 

politik/hukum. Lingkungan ini terdiri dari undang-

undang, instansi pemerintah, dan kelompok penekan yang 

mempengaruhi dan membatasi organisasi dan pribadi 

dalam masyarakat. 
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6. Lingkungan kultural: Terdiri dari lembaga-lembaga dan 

kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, 

preferensi, dan perilaku masyarakat. 

Berikut 10 entitas utama dalam pemasaran, diantaranya:  

1. Goods 

2. Services 

3. Events 

4. Experiences 

5. Persons 

6. Places 

7. Properties 

8. Organizations 

9. Information 

10. Ideas 

 

2.1.4 Bauran pemasaran (marketing mix) 

     Bauran pemasaran berbicara tentang bagaimana menempatkan 

produk yang tepat pada waktu yang tepat, dan pada harga yang 

tepat. Yang sulit adalah bagaimana melakukan hal ini dengan 

baik, karena diperlukan pengetahuan setiap aspek rencana bisnis. 

Bauran pemasaran didominasi terkait dengan 4P dari pemasaran, 

7P tentang pemasaran layanan, dan 4 teori Cs yang 

dikembangkan pada 1990-an.  

     Bauran pemasaran 4P pertama kali dicetuskan oleh E. Jerome 

McCarthy pada tahun 1960. Klasifikasi ini telah digunakan di 

seluruh dunia. Sekolah bisnis mengajarkan konsep ini di kelas 
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dasar pemasaran. Pemasaran 4P juga dasar dari ide bauran 

pemasaran (Kotler & Keller, 2016). 

 

 

Gambar 2.1. Bauran pemasaran 4P 

(Sumber: Kotler & Keller, 2016) 

 

     Berikut adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

penerapan bauran pemasaran 4P (Kotler & Keller, 2016; 

Lovelock & Wirtz, 2011): 

1. Product: Sebuah produk adalah item yang dibangun atau 

diproduksi untuk memenuhi kebutuhan kelompok 

tertentu. Produk dapat berwujud atau nyata karena dapat 

dalam bentuk jasa atau barang. Perlu dipastikan jenis 

produk yang sangat diminati untuk pasar. Selama fase 

pengembangan produk, pemasar harus melakukan 
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penelitian yang luas pada siklus hidup dari produk yang 

diciptakan. Sebuah produk memiliki siklus hidup tertentu 

yang mencakup fase pertumbuhan, fase kematangan, dan 

fase penurunan penjualan. Hal ini penting bagi pemasar 

untuk menemukan kembali produk mereka untuk 

merangsang permintaan lebih setelah mencapai fase 

penurunan penjualan. Pemasar juga harus membuat 

bauran produk yang tepat. Untuk memperluas bauran 

produk perlu dilakukan diversifikasi dan peningkatan 

kedalaman lini produk. Pemasar harus bertanya pada diri 

sendiri tentang apa yang bisa dilakukan untuk 

menawarkan produk yang lebih baik dari kompetitor. 

Dalam mengembangkan produk yang tepat, Ada beberapa 

pertanyaan-pertanyaan berikut yang harus dijawab, 

diantaranya: Apa yang klien inginkan dari layanan atau 

produk, bagaimana pelanggan akan menggunakannya, di 

mana klien akan menggunakannya, fitur apa harus produk 

harus memenuhi kebutuhan klien, apakah ada fitur yang 

diperlukan yang tidak terpenuhi, apakah fitur yang 

diciptakan tidak diperlukan oleh klien, apa nama 

produknya, apakah produknya memiliki nama yang 

menarik, apa ukuran atau warna yang tersedia, bagaimana 

produk yang berbeda dari produk kompetitor, apa produk 

terlihat seperti produk lain. 

2. Price: Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang 

dibayar pelanggan untuk menikmati produk. Harga 
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merupakan komponen yang sangat penting dalam bauran 

pemasaran. Harga juga merupakan komponen yang 

sangat penting dalam rencana pemasaran karena 

menentukan keuntungan dan bertahan hidupnya 

perusahaan. Menyesuaikan harga produk memiliki 

dampak besar pada seluruh strategi pemasaran serta 

sangat mempengaruhi penjualan dan permintaan produk. 

Harga selalu membantu membentuk persepsi produk di 

mata konsumen. Selalu ingat bahwa harga yang rendah 

biasanya berarti barang bermutu rendah di mata 

konsumen karena mereka membandingkan dengan 

pesaing. Akibatnya, harga terlalu tinggi akan membuat 

biaya lebih besar daripada manfaat pelanggan, dan karena 

itu mereka akan menghargai uang mereka lebih dari 

produk. Pastikan untuk memeriksa harga pesaing dan 

harga yang sesuai. Ketika menetapkan harga produk, 

pemasar harus mempertimbangkan nilai yang dirasakan 

dalam menawarkan produk. Ada tiga strategi harga, 

diantaranya: Harga penetrasi pasar, harga pasar skimming, 

harga netral. Berikut adalah beberapa pertanyaan penting 

yang harus ditanyakan pada diri sendiri dalam 

menetapkan harga produk: Berapa banyak biaya untuk 

menghasilkan produk, apa yang dirasakan pelanggan 

terhadap nilai produk, apakah penurunan harga sedikit 

secara signifikan dapat meningkatkan pangsa pasar, 
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dapatkah harga produk bersaing dengan harga pesaing 

produk ini. 

3. Place: Penempatan atau distribusi adalah bagian yang 

sangat penting dari bauran produk. Kita harus 

memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat 

potensial yang dapat diakses oleh pembeli. Perlu 

dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam tentang 

target pasar. Memahami target pasar akan menemukan 

posisi dan distribusi yang paling efisien dengan pasar. 

Ada banyak strategi distribusi, diantaranya: Distribusi 

intensif, distribusi eksklusif, distribusi selektif, dan 

waralaba. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang harus 

dijawab dalam mengembangkan strategi distribusi, 

diantaranya: Di mana klien mencari layanan atau produk, 

jenis toko apa yang potensial didatangi oleh klien, apakah 

mereka berbelanja di mall, di toko biasa, di supermarket, 

atau online, bagaimana mengakses saluran distribusi yang 

berbeda, bagaimana strategi distribusi berbeda dari 

pesaing, apakah memerlukan tenaga penjualan yang kuat, 

apakah perlu menghadiri pameran dagang, apakah perlu 

menjual di toko online. 

4. Promotion: Promosi merupakan komponen yang sangat 

penting dari pemasaran karena dapat meningkatkan 

pengenalan merek dan penjualan. Promosi terdiri dari 

berbagai unsur seperti: Organisasi penjualan , hubungan 

masyarakat, pengiklanan, promosi penjualan. Iklan 
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biasanya meliputi metode komunikasi yang dibayar, 

seperti: Iklan televisi, iklan radio, media cetak, dan iklan 

internet. Pada zaman sekarang, tampaknya ada pergeseran 

fokus offline ke dunia online. Hubungan masyarakat, di 

sisi lain, adalah komunikasi yang biasanya tidak dibayar. 

Ini termasuk siaran pers, pameran, penawaran 

sponsorship, seminar, konferensi, dan acara. Komunikasi 

dari mulut ke mulut juga merupakan jenis promosi 

produk. Komunikasi dari mulut ke mulut adalah 

komunikasi informal tentang manfaat produk dengan 

pelanggan yang puas dan individu biasa. Staf penjualan 

memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan 

masyarakat dan komunikasi dari mulut ke mulut. 

Komunikasi dari mulut ke mulut juga bisa beredar di 

internet. Dimanfaatkan secara efektif dan memiliki 

potensi untuk menjadi salah satu aset paling berharga 

yang dimiliki dalam meningkatkan keuntungan secara 

online. Contoh yang sangat baik adalah media sosial 

secara online dan mengelola media online sosial 

perusahaan. Dalam menciptakan strategi promosi produk 

yang efektif, perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut: Bagaimana dapat mengirim pesan pemasaran 

untuk pembeli potensial, kapan waktu terbaik untuk 

mempromosikan produk, akankah mencapai pemirsa 

potensial dan pembeli melalui iklan televisi, apakah 
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terbaik untuk menggunakan media sosial dalam 

mempromosikan produk, apa strategi promosi pesaing. 

     Bauran pemasaran 7P adalah model pemasaran yang 

memodifikasi model 4P. Bauran pemasaran 7P umumnya 

digunakan dalam industri jasa. 

 

Gambar 2.2  Bauran pemasaran 7P 

                           (Sumber: The Marketing Mix http://marketingmix.co.uk, 

2015) 
 

Berikut adalah ekspansi bauran pemasaran 4P untuk model 

pemasaran 7P: 

1. People: Baik target pasar dan orang-orang langsung 

berhubungan dengan bisnis. Penelitian menyeluruh 

http://marketingmix.co.uk/
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penting untuk mengetahui apakah ada cukup banyak 

orang di pasar sasaran yang sangat diminati untuk 

beberapa jenis produk dan jasa. Karyawan perusahaan 

yang penting dalam pemasaran adalah orang-orang yang 

memberikan layanan tersebut. Hal ini penting untuk 

mempekerjakan dan melatih orang yang tepat untuk 

memberikan pelayanan yang superior kepada klien, 

apakah mereka menjalankan dukungan, layanan 

pelanggan, copywriter, programmer, dll. Ketika bisnis 

menemukan orang yang benar-benar percaya pada produk 

atau jasa yang diciptakan, sangat mungkin bahwa 

karyawan akan melakukan yang terbaik yang mereka 

bisa. Selain itu, mereka akan lebih terbuka terhadap 

umpan balik yang jujur tentang bisnis dan masukan 

pikiran mereka sendiri dalam mengembangkan bisnis. Ini 

adalah rahasia, "internal" keunggulan kompetitif suatu 

bisnis dapat memiliki lebih dari pesaing lain yang inheren 

dapat mempengaruhi posisi bisnis di pasar. 

2. Process: Sistem dan proses organisasi mempengaruhi 

pelaksanaan layanan. Jadi, harus dipastikan bahwa kita 

memiliki proses yang disesuaikan untuk meminimalkan 

biaya. Bisa jadi seluruh penjualan, sistem gaji, sistem 

distribusi, prosedur yang sistematis lainnya merupakan 

langkah-langkah untuk memastikan efektivitas bisnis 

yang sedang berjalan. Tweaking dan perangkat tambahan 

bisa digunakan kemudian untuk memperketat bisnis 
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dalam meminimalkan biaya dan memaksimalkan 

keuntungan. 

3. Physical Evidence: Dalam industri jasa, harus ada bukti 

fisik bahwa layanan disampaikan. Selain itu, bukti fisik 

berkaitan juga dengan bagaimana bisnis dan produk itu 

dirasakan di pasar. Hal tersebut merupakan bukti fisik 

dari kehadiran bisnis dan pembentukan. Sebuah konsep 

ini adalah branding. Misalnya, ketika memikirkan 

"makanan cepat saji", kita memikirkan McDonalds. 

Ketika berpikir tentang olahraga, nama Nike dan Adidas 

datang ke pikiran. Kita harus tahu persis bahwa kehadiran 

mereka di pasar sebagai pemimpin pasar dan telah 

menetapkan bukti fisik serta bukti psikologis dalam 

pemasaran. Mereka telah memanipulasi persepsi 

konsumen mereka dengan baik ke titik di mana merek 

mereka muncul di baris pertama ketika seseorang diminta 

menyebutkan "nama merek". 

     Bauran pemasaran Model 4C dikembangkan oleh Robert F. 

Lauterborn pada tahun 1990. Ini merupakan modifikasi dari 

model 4P. Ini bukan bagian dasar dari definisi bauran pemasaran, 

melainkan perpanjangan.  
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Gambar 2.3 Bauran pemasaran 4C 

(Sumber: The Marketing Mix http://marketingmix.co.uk, 

2015) 

 

     Berikut adalah komponen dari model pemasaran 4C (Kotler & 

Keller, 2016; Kotler, 2001;) : 

1. Price: Menurut Lauterborn, harga bukanlah satu-satunya 

biaya yang dikeluarkan saat membeli suatu produk. Biaya 

hati nurani atau biaya kesempatan juga merupakan bagian 

dari biaya kepemilikan produk. 

2. Consumer Wants and Needs: Sebuah perusahaan 

seharusnya hanya menjual produk yang membahas 

permintaan konsumen. Jadi, pemasar dan peneliti bisnis 

harus hati-hati mempelajari keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

3. Communication: Menurut Lauterborn, promosi adalah 

manipulatif sementara komunikasi adalah koperasi. 

Pemasar harus bertujuan untuk menciptakan dialog 

terbuka dengan klien yang potensial berdasarkan 

kebutuhan dan keinginan mereka. 

http://marketingmix.co.uk/
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4. Convenience: Produk harus tersedia untuk konsumen. 

Pemasar harus strategis menempatkan produk di beberapa 

titik distribusi yang dapat dijangkau. 

 

2.2 Kualitas Pelayanan (Service Quality)  

     Jasa (service) merupakan suatu tindakan atau kinerja yang 

diberikan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler 

& Keller, 2016; Lovelock & Wirtz, 2011). Berbeda dengan 

barang yang dapat diukur secara objektif baik dengan indikator 

daya tahan (durability) dan kerusakan (defect), jasa merupakan 

sesuatu yang abstrak karena karena fitur unik yang dimilikinya, 

diantaranya: tidak berwujud (intangibility), heterogen 

(heterogeneity), tidak dapat dipisahkan baik produksi maupun 

konsumsinya (inseparability), dan daya tahan (perishability) 

(Kotler & Keller, 2016; Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). 

     Kualitas (quality) merupakan fitur keseluruhan dari suatu 

produk dan jasa dalam memenuhi keinginan dan memberikan 

kepuasan kepada konsumen (Kotler & Keller, 2016; Juran & 

Gofrey, 1999). Ada tiga proses manajerial (Juran trilogy) yang 

diperlukan dalam mengatur kualitas, diantaranya (Juran & 

Gofrey, 1999): 

1. Perencanaan kualitas (Quality planning) 

2. Pengendalian kualitas (Quality control) 

3. Perbaikan kualitas (Quality improvement) 
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     Kualitas pelayanan dalam perspektif organisasi merupakan 

pengkondisian untuk mencapai tujuan organisasi dan pencapaian 

kualitas suatu organisasi. Sedangkan kualitas pelayanan dalam 

perspektif konsumen berbicara tentang bagaimana atau 

sejauhmana organisasi memenuhi kebutuhan konsumen (McColl, 

Callaghan, & Palmer, 1998). Sedangkan  persepsi kualitas 

pelayanan di perguruan tinggi merupakan perbedaan antara 

harapan mahasiswa dengan yang didapat dari Universitas 

(O’Neill & Palmer, 2004). Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas jasa dan 

kepuasan konsumen (Liu, 2005). 

 

2.3 Dimensi Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

     Ada lima dimensi kualitas jasa, diantaranya (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1988): 

1. Tangibles, meliputi: fasilitas fisik, peralatan, penampilan 

personel. 

2. Reliability, kemampuan dalam memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan handal dan akurat. 

3. Responsiveness, keinginan untuk membantu konsumen 

dan menyediakan layanan dengan cepat. 

4. Assurance, pengetahuan dan rasa hormat pekerja dalam 

memberikan kerpercayaan pada konsumen. 

5. Empathy, peduli dengan memberikan perhatian kepada 

konsumen. 
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     Annamdevula & Bellamkonda (2014) mengembangkan model 

kualitas pelayanan untuk institusi perguruan tinggi yaitu model 

HiEduQual. Model tersebut digunakan dalam penilaian kualitas 

pelayanan di perguruan tinggi (Singh, 2016). Model HiEduQual 

terdiri dari enam dimensi (Annamdevula & Bellamkonda, 2014), 

diantaranya: 

1. Teaching (T), meliputi: Konten kuliah, silabus, dan 

pengajaran. 

2. Administrative Services (AS), meliputi: Efisiensi, sikap 

dari staf, pencatatan. 

3. Academic Facilities (AF), meliputi: laboratorium, 

ruangan kelas, perpustakaan. 

4. Campus Infrastructure (CI), meliputi: Fasilitas rekreasi 

dan olah raga, hostel, keamanan. 

5. Support Services (SS), meliputi: Fasilitas, aktivitas 

ekstrakulikuler, layanan konsultasi. 

6. Internationalization (I), meliputi: Kegiatan internasional, 

fakultas untuk internasional. 

 

2.4 Reputasi 

     Reputasi didefinsikan sebagai distribusi opini dari sebuah 

entitas (Bromley, 2001). Reputasi dalam perspektif perusahaan 

merupakan intangible aset yang berkontribusi terhadap 

competitive advantage (Barney, 2002; Fombrun, et al., 2000; 

Dowling, 1994;). Reputasi suatu perusahaan dipandang sebagai 

sumber daya yang seharusnya dijaga oleh perusahaan (Fombrun 
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& Van Riel, 1997). Reputasi dibangun dengan kepercayaan dan 

emosi serta merupakan nilai yang diberikan stakeholder kepada 

perusahaan  (Dowling, 2006).  

       Reputasi diciptakan dan dibangun dengan tiga hal (Dowling, 

2006), diantaranya: 

1. Reputasi yang baik dibangun di dalam sebuah 

perusahaan. Artinya, perusahaan dengan model bisnis dan 

strategi yang solid; budaya dan nilai-nilai yang baik, dan 

produk dan jasa dengan value proposition konsumen 

yang kuat yang memiliki platform yang kuat untuk 

membuat, mempertahankan, dan mengkomunikasikan 

reputasi yang baik. 

2. Hubungan stakeholder dengan perusahaan akan 

membentuk persepsi reputasi perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu, perusahaan tidak memiliki sebuah reputasi, 

tetapi memiliki banyak reputasi. 

3. Dalam jangka panjang, melakukan sesuatu lebih baik 

daripada kata-kata bagi perusahaan. 

     Konsumen merupakan stakeholder penting perusahaan sebagai 

generator utama dalam penjualan dan pendapatan bagi 

perusahaan. Sama dengan sekolah, siswa merupakan stakeholder 

penting bagi perguruan tinggi sebagai generator yang 

memberikan kontribusi penghasilan seperti: Biaya sekolah dan 

pendapatan kuliah (Bush et al., 1998; Standifird, 2005; Helgesen 

& Nesset, 2007; Safon, 2009). 
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     Reputasi perusahaan telah dikonseptualisasi dan diukur 

sebagai konsep satu dimensi (Safon, 2009) dan menurut 

penelitian terbaru reputasi merupakan konstruk yang 

multidimensi (Fombrun et al., 2000; Dowling, 2001; Rose & 

Thomsen, 2004; Walsh & Wiedmann, 2004; Walsh et al., 2009). 

 

2.5 Dimensi Reputasi 

     Skala reputasi yang dikembangkan oleh Fombrun, Gardberg, 

& Sever (2000) mempunyai enam dimensi, meliputi: 

1. Emotional appeal 

a. Sympathy: Mempunyai perasaan yang baik terhadap 

perusahaan 

b. Trust: Percaya kepada perusahaan 

c. Admiration and respect: Kagum dan hormat kepada 

perusahaan 

2. Product and services 

a. Vouches for: Berdiri di belakang produk dan jasa 

b. Innovative: Mengembangkan produk dan jasa yang 

inovatif 

c. Quality: Menawarkan produk dan jasa dengan 

kualitas tinggi 

d. Value for money: Menawarkan produk dan jasa yang 

merupakan value yang baik untuk uang 

3. Vision and leadership 

a. Inspiring vision: Mempunyai visi yang jelas untuk 

masa depan 
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b. Strong leadership: Mempunyai kepemimpinan yang 

bermutu 

c. Responsive: Menerima dan mengambil keuntungan 

dari kesempatan pasar 

4. Workplace environment 

a. Well-organised: Dikelola dengan baik 

b. Good employer: Terlihat sebagai perusahaan yang 

baik untuk bekerja 

c. Good work environment: Terlihat sebagai perusahaan 

yang mempunyai pekerja yang baik 

5. Social and environmental responsibility 

a. Support charities: Mendukung tujuan yang baik 

b. Environmentally-friendly: Perusahaan yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan 

c.  Morally responsible behaviour: Memelihara standar 

yang tinggi dalam memperlakukan orang. 

6. Financial performance 

a. Strong results: Mempunyai catatan rekor yang baik 

dalam menghasilkan keuntungan  

b. Low risk: Investasi dengan risiko yang kecil 

c. Competitive clout: Menjaga untuk lebih baik dari 

kompetitor 

d. Growth potential: Perusahaan dengan pertumbuhan 

yang baik ke depannya 
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Gambar 2.4 Model reputasi 

(Sumber: European Institute For Brand  Management, 2009) 

 

     Skala reputasi berbasis konsumen yang dikembangkan 

oleh Walsh et al. (2009) mempunyai lima dimensi, meliputi: 

1. Customer orientation 

2. Good employer 

3. Reliable and financially strong company 

4. Product and service quality 

5. Social and environmental responsibility 

 

2.6 Loyalitas 

     Loyalitas menurut Oliver merupakan komitmen yang dipegang 

untuk membeli kembali atau berlangganan kembali produk yang 

disukai atau jasa di masa depan meskipun pengaruh situasional 
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dan upaya pemasaran memiliki potensi untuk menyebabkan 

beralih perilaku. Ada tiga aktivitas pemasaran dalam membangun 

loyalitas (Kotler & Keller, 2016), diantaranya: 

1. Interacting with customers, mendengarkan pelanggan 

sangat penting bagi manajemen hubungan dengan 

pelanggan. 

2. Developing loyalty programs, program yang terencana 

dirancang untuk menghargai pelanggan yang sering 

membeli. Program tersebut dapat membantu membangun 

loyalitas jangka panjang dengan pelanggan. 

3. Creating institutional ties, perusahaan dapat 

menyediakan pelanggan dengan peralatan atau akses 

komputer yang khusus untuk membantu konsumen dalam 

mengatur pesanan, tagihan, dan persediaan. 

     Loyalitas mahasiswa dalam lingkungan perguruan tinggi telah 

menjadi tema strategis yang penting bagi lembaga pendidikan 

tinggi (Helgesen & Nesset, 2007). Penempatan sumber daya 

dalam aktivitas pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

bagi mahasiswa. Dalam rangka meningkatkan loyalitas 

mahasiswa, pengelola perguruan tinggi harus fokus pada kualitas 

layanan, info, dan fasilitas. 

     Loyalitas mahasiswa merupakan ukuran penting keberhasilan 

suatu lembaga pendidikan tinggi dalam mempertahankan 

mahasiswa sampai lulus dan kemudian menarik mereka kembali 

untuk melanjutkan studi (Rojas-Mendez, 2009). 
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     Loyalitas mahasiswa di sektor pendidikan tinggi membantu 

administrasi perguruan tinggi dalam membuat program yang 

dapat mempromosikan, membangun, mengembangkan, dan 

memelihara hubungan jangka panjang yang baik dengan 

mahasiswa baik sebelum maupun setelah menyelesaikan studinya 

(Annamdevula & Bellamkonda, 2016).  

     Ada enam alasan mengapa loyalitas perlu dijaga (Kotler, 

Hayes, & Bloom, 2002)., diantaranya:  

1. Pelanggan yang ada lebih prospektif, artinya pelanggan 

loyal akan memberi keuntungan besar kepada institusi.  

2. Biaya mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar 

berbanding menjaga dan mempertahankan pelanggan 

yang ada.  

3. Pelanggan yang sudah percaya pada institusi dalam suatu 

urusan akan percaya juga dalam urusan lainnya.  

4. Biaya operasi institusi akan menjadi efisien jika memiliki 

banyak pelanggan loyal.  

5. Institusi dapat mengurangkan biaya psikologis dan sosial 

dikarenakan pelanggan lama telah mempunyai banyak 

pengalaman positif dengan institusi.  

6. Pelanggan loyal akan selalu membela institusi bahkan 

berusaha pula untuk menarik dan memberi saran kepada 

orang lain untuk menjadi pelanggan.  

     Dalam pelayanan pendidikan, loyalitas membutuhkan 

pengembangan hubungan yang solid dengan siswa yang 

memberikan finansial untuk kegiatan universitas ke depannya. 
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Keuntungan institusi pendidikan yang memiliki siswa loyal tidak 

hanya ketika menjadi siswa, keberhasilan sebuah lembaga 

pendidikan juga tergantung pada loyalitas setelah lulus. 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).  

 

2.7 Dimensi Loyalitas 

     Oliver (1997) mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi 

loyalitas, diantaranya:  

1. Cognition, loyalitas kognitif mengacu pada sikap 

terhadap merek berdasarkan informasi yang ada.  

2. Affect, loyalitas afektif adalah sikap atau keinginan 

terhadap merek dari kumulatif kepuasaan penggunaan.  

3. Conation, loyalitas konatif berhubungan dengan niat 

pelanggan terhadap pembelian kembali merek tertentu 

dengan komitmen dan motivasi. 

4. Action, aksi loyalitas merupakan hasil dari keinginan 

untuk mengatasi kendala yang mungkin mencegah 

tindakan tersebut. 

     Penelitian lain mengenai loyalitas telah dikembangkan, 

terdapat dua dimensi loyalitas (Dick and Basu, 1994; Pritchard et 

al., 1999), diantaranya: 

1. Repurchase behavior  
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2. Attitudinal dispositions towards the provider  

     Pengembangan terbaru dimensi loyalitas meliputi tiga dimensi 

(Bloemer et al., 1999; Gremler and Brown, 1996), diantaranya: 

1. Behavioural 

2. Attitudinal 

3. A cognitive aspects      

     Sama dengan konsep loyalitas konsumen, loyalitas siswa juga 

terdiri dari komponen sikap dan perilaku (Hennig_Thurau et al., 

2001; Marzo-Navarro et al., 2005). 

 

2.8 Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dan Reputasi 

     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 

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). 

 

2.9 Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dan Loyalitas 

     Persepsi kualitas yang tinggi berpengaruh positif terhadap 

loyalitas (Boulding et al., 1993;. Zeithaml et al., 1996). Penelitian 

yang dilakukan oleh Hennig-Thurau et al. (2001) terhadap siswa 
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universitas di Jerman menyimpulkan bahwa  tingkat kualitas 

pelayanan yang dirasakan oleh siswa memiliki dampak langsung 

terhadap 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 Universitas di Andhra Pradesh India, menyimpulkan 

bahwa perceived kualitas pelayanan dan kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa 

(Annamdevula & Bellamkonda, 2016).  

 

2.10 Hubungan Antara Reputasi dan Loyalitas 

     Penelitian yang dilakukan terhadap populasi bisnis di Oslo 

menyimpulkan bahwa reputasi berpengaruh terhadap loyalitas 

(Andreassen, 1994). Reputasi suatu perusahaan mempunyai 

pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen (MacMillan et al., 

2005). Tingkat loyalitas mempunyai kecenderungan tinggi jika 

reputasi suatu institusi meningkat (Nguyen & LeBlanc, 2001). 

Penelitian terhadap program sarjana di Aalesund University 

College menyimpulkan bahwa reputasi berpengaruh positif 

terhadap loyalitas (Helgesen & Nesset, 2007; Helgesen, 2008). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deghan et al. (2014) 

terhadap mahasiswa Program Master online di Amerika 

menyimpulkan bahwa reputasi berpengaruh positif terhadap 

loyalitas.  

 

2.11 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

     Kualitas pelayanan yang diberikan Universitas kepada 

mahasiswa mempengaruhi reputasi Universitas itu sendiri, jika 

kualitas pelayanan yang diberikan baik maka akan terbentuk 

persepsi positif yang mempengaruhi reputasi menjadi lebih baik. 

Kualitas pelayanan yang baik juga akan membuat loyalitas 

mahasiswa menjadi tinggi. Reputasi Universitas yang baik akan 

membentuk persepsi positif yang mempengaruhi loyalitas  

 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

     Berdasarkan paradigma di atas, maka penulis mengemukakan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap reputasi 

H3: Reputasi berpengaruh positif terhadap loyalitas 

 


