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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang tertinggi dalam

sistem pendidikan nasional di semua negara. Posisinya tidak jauh berbeda

dengan pendidikan dasar atau menengah yang berfungsi untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar tumbuh dan berkembang sebagai

anggota masyarakat yang normal tetapi perguruan tinggi memiliki misi yang

lebih jauh dari sekedar menghasilkan lulusan yang pandai, handal dalam

mengelola ilmunya dan mampu menerapkan dalam dunia kerja. Perguruan

tinggi harus bisa mengantarkan peserta didiknya memahami dirinya sendiri,

menentukan peran dirinya dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai

manusia yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya.

Perguruan tinggi bukanlah perusahaan yang senantiasa hanya mengejar

keuntungan financial, tetapi juga bukan badan amal, melainkan sebuah

industri paling vital yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Globalisasi

telah mendorong timbulnya persaingan yang sangat kompetitif dalam dunia

jasa pendidikan. Perguruan tinggi saling berlomba untuk mengembangkan

seluruh potensi dan kemampuannya guna menarik minat calon mahasiswa.

Kemampuan bersaing tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen

perguruan tinggi yang bersangkutan dalam merencanakan strategi yang

berorientasi dalam rangka membangun daya saing yang tinggi.
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Di samping semakin ketatnya persaingan, masalah lain yang dihadapi

perguruan tinggi adalah semakin kritisnya mahasiswa dalam meegambil

keputusan untuk memilih sebuah perguruan tinggi. Calon mahasiswa dapat

memilih banyak alternatif pendidikan sehingga mereka memperhatikan model

pendidikan dan prospek kerja setelah lulus kuliah. Pihak perguruan tinggi

perlu menyusun strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan.

Universitas Bojonegoro merupakan universitas swasta di Kabupaten

Bojonegoro. Suatu pekerjaan rumah yang sama seperti perguruan tinggi

swasta lainnya yaitu bagaiamana meningkatkan jumlah mahasiswa dari tahun

ke tahun. Universitas Bojonegoro terdiri dari beberapa fakultas salah satunya

adalah fakultas ekonomi yang memiliki mahasiswa paling banyak. Mahasiswa

Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro mengalami kenaikan signifikan

dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan prestasi yang sangat bagus tetapi juga

merupakan beban seluruh akademisi Fakultas Ekonomi Universitas

Bojonegoro untuk mempertahankan prestasi ini dan semakin menaikkan

jumlah mahasiswanya untuk tahun ke depan.

Kenaikan jumlah mahasiswa sangat dipengaruhi oleh keinginan calon

mahasiwa untuk memutuskan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi

Universitas Bojonegoro. Berdasarkan hal di atas, peneliti beranggapan bahwa

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa

memilih melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta sangat diperlukan

terutama dalam strategi pemasaran untuk mempertahankan atau meningkatkan

jumlah mahasiswa di masa yang akan datang.
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Keputusan tamatan SMA di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya

dalam memilih sebuah perguruan tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor,

salah satunya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah suatu alat

pemasaran yang digunakan untuk menjalankan suatu pemasaran. Di mana inti

dari kegiatan pemasaran yaitu produk, harga, tempat, orang, pelayanan dan

proses. Bauran pemasaran jasa memiliki pengaruh pemasaran yang kuat

terhadap keberhasilan suatu strategi bauran pemasaran. Dalam memahami

pemasaran jasa untuk perguruan tinggi, strategi yang diterapkan tidak terlepas

dari dari strategi bauran pemasaran itu sendiri. Strategi bauran pemasaran

dalam hubungannya dengan pemasaran jasa perguruan tinggi tidak terlepas

dari produk, harga, promosi, lokasi, orang, proses dan pelayanan.

Marshall & Jhonston (2010 ; 13) mengemukan dalam pemasarana jasa

konsep bauran pemasaran tradisional yang terdiri dari 4 P kurang memadai,

perlu diperluas dengan menambahkan beberapa konsep yaitu people, physical

evidence dan process, sehingga menjadi tujuh unsur (7P). Penambahan unsur

bauran pemasaran jasa dilakukan karena jasa memiliki karakteristik yang

berbeda dengan produk yaitu : tidak berwujud (intangibility), tidak

terpisahkan (inseparability), bervariasi(variability),dan tidak tahan lama

(perishability).

Penelitian tentang bauran pemasaran untuk perguruan tinggi sudah

diteliti beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda.

Loan (2011) melakukan penelitian bertujuan untuk mengembangkan

penggunaan 7 kerangka P di bidang pemasaran pendidikan. Dengan
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menghadirkan beberapa hal penting kerangka informasi dalam pasar

pendidikan sehingga konteks yang diteliti terbukti. Kemudian kerangka 7 P

digunakan untuk mengumpulkan informasi satu per satu produk. Kerangka 7 P

itu adalah product (produk) Price (harga), placement (tempat), promotion

(promosi), people (orang), process (proses) dan physical evidence (bukti

fisik). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing memiliki

sinergi peran tertentu ketika datang ke pasar pendidikan.

Muhyidin (2014) meneliti Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa

Pendidikan Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi

Swasta Di Jawa Barat. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa baru di 15

PTS di Jawa Barat yang aktif kuliah pada semester ganjil tahun akademik

2013/2014, yang berjumlah 2.294 orang dengan mengambil sampel sejumlah

341 mahasiswa aktif.  Variabel-variabel bauran pemasaran jasa pendidikan

yang berpengaruh terhadap pertimbangan mahasiswa dalam memilih

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa barat sebagai berikut : product, place,

process, physical evidence. Price, promotion, people tidak berpengaruh

signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih PTS.

Rosha (2012) meneliti tentang Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa

Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Universitas Bung Hatta Padang.

Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan Product, place, process,

physical evidence berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa

memilih Universitas Bung Hatta  Padang. Kedua, price, promotion, people,
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tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih

Universitas Bung Hatta Padang.

Penggunaan strategi bauran pemasaran pada universitas yang berbeda

membuat keinginan peneliti untuk meneliti ulang bauran pemasaran pada

Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang selalu muncul adalah adanya kesenjangan antara jumlah

pendaftar/ calon peminat dan jumlah yang diharapkan dapat diterima di

perguruan tinggi swasta (PTS). Hal ini merupakan dampak dari strategi

bersaing, strategi pemasaran yang dipakai, kualifikasi SDM atau pergeseran

aspirasi para calon mahasiswa dan faktor faktor lain yang berperan dalam

mempersepsi dan mendeterminasi keputusan para calon mahasiswa untuk

melanjutkan studi di perguruan tinggi tersebut. Pengelolaan perguruan tinggi

swasta semakin komplek manakala di hadapkan pada variabel-variabel

eksternal seperti perguruan tinggi negeri (PTN) dan publik lainnya yang dapat

menjadi peluang dan sekaligus menjadi ancaman. Tiap perguruan tinggi

swasta memiliki kiat tersendiri memperlakukan variabel-variabel tersebut,

agar mereka dapat mengubah ancaman menjadi peluang sebagai strategi

jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan jumlah

mahasiswa dari tahun ke tahun.
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C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya meneliti faktor bauran pemasaran yang terdiri dari

7 P yaitu product, price, place, promotion, people, physical evidence dan

process terhadap keputusan mahasiswa. Penelitian ini dibatasi hanya

dilakukan di Fakultas  Ekonomi Universitas Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Untuk mengkaji permasalahan di atas penelitian ini menggunakan

pendekatan marketing mix 7 P yaitu,  produk (Product),harga (Price), tempat

(Place), promosi (Promotion), orang (People), Bukti Fisik (Phisycal

Evidence) dan proses (Process). Sehingga diambil perumusan masalah sebagai

berikut : Apakah produk, harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik dan

proses baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap

keputusan mahasiswa memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro?

E. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis

apakah produk, harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik dan proses baik

secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan

mahasiswa memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi

Universitas Bojonegoro.
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F. Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk memperluas pengetahuan peneliti tentang strategi bauran

pemasaran meliputi produk, harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik

dan proses

b. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang terkait dengan

strategi pemasaran

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro

dalam menentukan strategi bauran pemasaran mana yang akan dipakai

untuk semakin meningkatkat jumlah mahasiswa.

b. Memberikan masukan bagi fakultas lain di Universitas Bojonegoro

untuk menggunakan strategi pemasaran yang digunakan oleh fakultas

ekonomi

G. Definisi Variabel Operasional

Variabel di dalam penelitian ini terdiri dari tujuh variabel bebas

(Independent Variable), dan satu variabel terikat (Dependent Variable).

Variabel bebas yaitu  produk(X1), harga(X2), tempat(X3), Promosi(X4),

Orang(X5), bukti fisik (X6), proses (X7) variabel terikatnya adalah keputusan

mahasiswa memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi

Universitas Bojonegoro (Y1)
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Variabel-variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi pusat perhatian

peneliti. Hakekat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali

berbagai variabel bebas yang digunakan dalam sebuah model. Variabel

bebas dalam penelitian ini adalah merupakan dimensi dari bauran

pemasaran.

a. Produk

Produk didefinisikan sebagai produk atau jasa yang ditawarkan

kepada mahasiswa berupa reputasi/mutu pendidikan yang baik,

prospek yang cerah bagi mahasiswa setelah lulus, dan pilihan

konsentrasi yang bervariasi sesuai dengan minat mahasiswa.

b. Harga

Harga merupakan biaya yang ditawarkan kepada mahasiswa

untuk mendapatkan jasa pendidikan oleh suatu perguruan tinggi. Hal-

hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga di perguruan

tinggi adalah SPP, biaya pembangunan, dan biaya laboratorium,

pemberian beasiswa, prosedur pembayaran dan syarat cicilan.

c. Lokasi

Lokasi merupakan tempat di mana perguruan tinggi itu berada.

Perguruan tinggi perlu mempertimbangkan lingkungan dimana lokasi

itu berada (dekat pusat kota atau perumahan, kondisi lahan parkir,
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lingkungan belajar yang kondusif) dan transportasi (kemudahan sarana

transportasi serta akses ke perguruan tinggi).

d. Promosi

Promosi yang dapat dilakukan adalah advertising/periklanan

(seperti iklan TV, radio, spot, dan billboard), promosi penjualan

(seperti pameran dan invitasi), melakukan kontak langsung dengan

calon mahasiswa, dan melakukan kegiatan hubungan masyarakat.

e. Orang

Orang adalah pelaku/sumber daya manusia yang terlibat dalam

penyelenggaraan perguruan tinggi. Sumber daya manusia meliputi

administrator, dosen dan pegawai. Mereka perlu memiliki kompetensi

yang tinggi karena mereka secara langsung menyampaikan jasa kepada

para mahasiswa sehingga tingkat puas atau tidaknya mahasiswa

tergantung dari cara penyampaian jasa yang dilakukannya.

f. Bukti Fisik

Bukti fisik adalah gaya bangunan perguruan tinggi (kesesuaian

antara segi estetika dan fungsionalnya sebagai lembaga pendidikan)

serta fasilitas penunjang (kelengkapan sarana pendidikan, peribadahan,

olah raga, dan keamanan).

g. Proses

Proses adalah serangkaian kegiatan yang dialami mahasiswa

selama dalam pendidikan, seperti proses belajar mengajar, proses

bimbingan tesis, proses ujian, proses wisuda dan sebagainya. Proses ini
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dapat dilihat 7 dari dua aspek utama yaitu (1) dimensi kualitas jasa

administrasi (yaitu reliability, responsiveness, assurance, dan

emphaty), (2) dimensi kualitas jasa perkuliahan (yaitu

proses/mekanisme dan kualitas jasa/perkuliahan).

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Keputusan mahasiswa adalah kemampuan, upaya dan tindakan

mahasiswa yang secara langsung dalam usahanya untuk memilih Fakultas

Ekonomi Universitas Bojonegoro sebagai tempat belakar. Keputusan ini

meliputi pencarian informasi, mengevaluasi, penawaran, ketepatan dalam

memutuskan, dampak psikologis setelah memutuskan.


