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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya pendidikan saat ini, dimana universitas 

merupakan sarana yang penting untuk meningkatkan pendidikan masyarakat 

indonesia. Kebutuhan akan pentingnya pendidikan ini memicu pihak 

universitas untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menawarkan 

berbagai program studi unggulan yang di harapkan dapat memenuhi kebutuhan 

pendidikan masyarakat indonesia. 

Banyak survei yang menyebut bahwa sarjana Indonesia mempunyai 

kemampuan bahasa asing yang minim. Kemampuan bahasa asing yang minim 

menjadi titik lemah lulusan dalam berkompetisi dengan pekerja asing atau 

pekerja dari negeri tetangga. Dapat dipastikan bahwa para manajer memilih 

staf dengan kemampuan bahasa inggris yang baik (www.ums.ac.id). 

Universitas Muhammadiyah Surakarta ( UMS ) merupakan salah satu 

universitas swasta berbasis islam yang ada di Indonesia dan merupakan 

universitas terbaik nomer 8 di kancah nasional menurut Quacquarelly Symonds 

(QS). Dengan peringkat yang baik tersebut tentunya universitas 

muhammadiyah surakarta menawarkan program studi yang sesuai dengan 

permasalahan lulusan sarjana di Indonesia. Program tersebut yaitu program 

studi yang berbasis internasional.  

Pada tahun 2010 universitas muhammadiyah surakarta mendirikan 

program studi berbasis internasional. Program internasional merupakan 
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program perkuliahaan dengan kurikulum reguler yang menggunakan bahasa 

inggris atau arab sebagai penghantar. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat 

kompetisi lulusan dengan kemampuan bahasa internasional (inggris atau arab) 

dan pengalaman internasional. Sehingga tercipta lulusan yang berkualitas dan 

berstandar internasional (www.ums.ac.id). Program internasional tersebut 

meliputi beberapa program studi yaitu: 

        TABEL 1.1 

         DAFTAR PROGRAM INTERNASIONAL 

No Program Studi 

1 S-1 Accounting ( Akuntansi ) 

2 S-1 Comunication Science ( Ilmu Komunikasi ) 

3 S-1 Information Technology ( Teknik Informatika ) 

4 S-1 Civil Engineering ( Teknik Sipil ) 

5 S-1 Electrical Engineering ( Teknik Elektro ) 

6 S-1 Chemical Engineering ( Teknik Kimia ) 

7 S-1 Mechanical Engineering ( Teknik Mesin ) 

8 S-1 Nursing ( Keperawatan ) 

9 S-1 Islamic Education In Arabic Languange ( Tarbiyah ) 

10 S-1 Management ( Manajemen ) 

       Sumber : Data Biro Administrasi Akademik UMS 

Data tersebut menunjukan 10 program studi berbasis internasional. 

Dimana setiap program studi memiliki jumlah mahasiswa yang berbeda-beda. 
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Berikut  ini data mahasiswa yang memilih program internasional selama tahun 

2016-2018 yaitu: 

      TABEL 1.2 

JUMLAH MAHASISWA PROGRAM INTERNASIONAL 

PERIODE 2016-2018 

No Program Studi 2016 2017 2018 
1 S-1 Akuntansi 23 12 11 
2 S-1 Ilmu Komunikasi 18 22 24 
3 S-1 Teknik Informatika 16 10 32 
4 S-1 Teknik Sipil 13 19 40 
5 S-1 Teknik Elektro 8 9 15 
6 S-1 Teknik Kimia 11 8 20 
7 S-1 Teknik Mesin 10 26 21 
8 S-1 Keperawatan 13 14 25 
9 S-1 Tarbiyah 9 16 23 

10 S-1 Manajemen 16 42 34 
  Jumlah 137 178 245 

       Sumber : Data Biro Administrasi Akademik UMS 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa program 

internasional periode 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 41 

mahasiswa dan periode 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 67 

mahasiswa. Tetapi peningkatan tersebut hanya sebatas jumlah totalnya saja. 

Sedangkan kalo dilihat dari jumlah mahasiswa setiap program studi 

peningkatanya bersifat fluktuatif atau tidak stabil. Sehingga dibutuhkan solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut yaitu dengan memahami perilaku konsumen. 

Perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi 

produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya 
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(Khakim, 2014). Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, 

faktor-faktor tersebut antara lain: konsumen individual, lingkungan yang 

mempengaruhi konsumen, dan stimuli pemasaran atau strategi pemasaran 

(Sutisna, 2001). 

Menurut Sutisna (2001), faktor konsumen individual artinya pilihan 

untuk memilih suatu produk atau jasa dengan merek tertentu dipengaruhi oleh 

diri konsumen itu sendiri. Kemudian faktor lingkungan yaitu pilihan konsumen 

terhadap merek dipengaruhi oleh lingkungan yang mengintarinya misalnya 

teman, tetangga yang sudah masuk UMS terlebih dahulu. Selanjutnya  faktor 

stimuli pemasaran atau strategi pemasaran, dalam hal ini kepuasaan mahasiswa 

menjadi tujuan utama dalam strategi pemasaran. 

Kepuasan mahasiswa menjadi hal yang penting bagi universitas untuk 

memperoleh kepercayaan dari mahasiswa agar tetap menggunakan jasa mereka 

dan menginformasikan kepada pihak luar mengenai universitas 

muhammadiyah surakarta agar pihak luar tertarik untuk menempuh pendidikan 

di universitas muhammadiyah surakarta. Oleh karena universitas dirasa perlu 

untuk memberi kepuasan pada mahasiswanya. 

Menurut  Tangguh et al. (2018), kepuasan mahasiswa adalah tingkat 

perasaan yang timbul setelah membandingkan kinerja yang diperoleh atau 

dirasakan terhadap ekspektasi mahasiswa atau pelanggan. Untuk dapat meraih 

kepuasan mahasiswa, pihak universitas perlu meningkatkan beberapa aspek 

dalam universitasnya. Aspek-aspek tersebut yaitu harga, citra merek, kualitas 

pendidikan dan promosi. 
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Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau 

jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat 

dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler & Armstrong, 

2008). Harga yang dimaksudkan disini meliputi: uang pembangungan, satuan 

kredit semester ( sks ), dan biaya hidup. 

Aspek selanjutnya yaitu citra merek. Menurut  Wakhidah et al. (2017) 

mendefinisikan bahwa citra merek merupakan seperangkat ide, keyakinan, 

serta kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek, bisa berupa 

produk, perusahaan/toko atau jasa. Sikap dan tindakan konsumen terhadap 

suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek itu sendiri. Citra merek sendiri 

tidak bisa ditanamkan dalam benak konsumen atau mahasiswa dalam waktu 

semalam saja dan dalam satu media saja akan tetapi harus melewati proses 

terlebih dahulu dan dari banyak media. Program studi dengan citra merek 

terpercaya harus dapat memberikan pendidikan yang baik, sarana pendidikan 

yang memadai dan kenyamanan bagi mahasiswanya dalam proses 

pembelajaran sehingga mahasiswa puas dengan program studi yang ditawarkan 

oleh universitas muhammadiyah surakarta. 

Setelah citra merek, aspek selanjutnya yaitu kualitas pendidikan. 

Menurut Yulianto (2011), mendefinisikan kualitas pendidikan sebagai 

kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber 

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. 

Kualitas pendidikan merupakan faktor penting bagi universitas dalam 

memberikan pendidikan kepada mahasiswanya sehingga mahasiswa merasa 



6 
 

 

puas dengan pendidikan yang ada di universitas muhammadiyah surakarta. 

Program internasional diharapkan dapat memberikan kualitas pendidikan yang 

berstandar internasional. Indikator puasnya mahasiswa terhadap kualitas 

pendidikan yaitu: kinerja dosen dalam memberikan materi harus menarik, 

bahasa  mudah dipahami, media pendukung, dan sarana pendidikan yang baik. 

Sehingga tercipta akademisi yang baik dan berkualitas. 

Kemudian aspek yang terakhir yaitu promosi. Menurut  Evelina, DW, 

& Listyorini (2012), mendefinisikan promosi sebagai  salah satu variabel dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk dan jasa. Sebaik apapun kualitas pendidikan  dari program 

internasional yang ada UMS masyarakat tidak akan mengetahui apabila tidak 

di informasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu universitas 

muhammadiyah surakarta baik melalui karyawan maupun mahasiswanya harus 

mempromosikan program internasional yang ada UMS kepada masyarakat. 

Promosi disini dapat dilakukan lewat web, ekspo universitas, iklan, dan media-

media lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melalukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Harga, Citra Merek, Kualitas Pendidikan, dan 

Promosi terhadap Kepuasan Mahasiswa dalam Menempuh Pendidikan di 

Program Internasional UMS”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa program 

internasional UMS? 

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa program 

internasional UMS? 

3. Apakah kualitas pendidikan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa 

program internasional UMS? 

4. Apakah promosi berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa program 

internasional UMS? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan mahasiswa program 

internasional UMS. 

2. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan mahasiswa 

program internasional UMS. 

3. Menganalisis pengaruh kualitas pendidikan terhadap kepuasan mahasiswa 

program internasional UMS. 

4. Menganalisis pengaruh promosi terhadap kepuasan mahasiswa program 

internasional UMS. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi mahasiswa sebagai tambahan pengetahuan, wawasan dan 

sekaligus sebagai sarana menguji teori dan melakukan praktek di 

lapangan kerja. 

b. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

dunia pendidikan sebagai masukan agar lebih komitmen dalam 

menjujung nilai keilmuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

manajemen universitas untuk menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan – 

kebijakan sehingga diharapkan dapat  meningkatkan kepuasan 

mahasiswa. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

kepada masyarakat mengenai program internasional UMS. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi kuantitatif ini terdiri dari: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

e. Sistematika Penulisan Skripsi 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan Teori 

b. Penelitian Terdahulu 

c. Hipotesis 

d. Kerangka Pemikiran 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

a. Jenis Penelitian 

b. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

c. Data dan Sumber Data 

d. Metode Pengumpulan Data 

e. Desain Pengambilan Sampel 

f. Metode Analisis Data 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Sejarah Singkat 

b. Karateristik Responden 
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c. Analisis Data 

d. Pembahasan 

5. BAB V PENUTUP 

a. Kesimpulan 

b. Keterbatasan Penelitian 

c. Saran 

6. DAFTAR PUSTAKA 

7. LAMPIRAN 

 


