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PRAKATA

 Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan terus berbenah 
di segala aspek. Pembenahan menjadi keharusan sebab sesuai 
tuntutan perkembang zaman, maka antar satu perguruan tinggi 
dengan perguruan tinggi lain mesti semakin kompetitif dalam 
layanan pendidikan. Proses mengembangkan perguruan tinggi 
membutuhkan strategi yang tepat. 
 Buku ini mengulas pemasaran perguruan tinggi berbasis 
loyalitas mahasiswa. Penerbitan buku ini dilandasi pemikiran bahwa 
loyalitas mahasiswa merupakan salah satu komponen berharga 
menyangkut tumbuh kembang perguruan tinggi baik secara nasional 
maupun internasional.
 Selain mengupas pemasaran perguruan tinggi berbasis 
mahasiswa, buku ini juga mengulas perihal urgensi keterlibatan aktif 
perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat sebagai perwujudan 
citra yang baik. Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan 
masyarakat akan menghasilkan keuntungan bagi ke dua belah pihak. 
Hal tersebut juga sebagai bentuk implementasi dari mencerdaskan 
kehidupan bangsa.
 Melalui buku ini diharapkan pembaca bisa mendapatkan 
beragam informasi berharga dalam upaya pemertahanan perguruan 
tinggi untuk menghadapi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Setiap topik disajikan secara komprehensif sehingga 
memudahkan pemahaman dan bisa jadi acuan untuk memasarkan 
perguruan tinggi dengan elegan.
 Tidak bisa dipungkiri, ikhtiar memasarkan perguruan tinggi 
secara elegan membutuhkan teori-teori yang relevan. Diharapkan 
dengan teori yang dikuasai secara memadai, maka para pemangku 
kepentingan dalam dunia pendidikan memiliki kecendekiaan dalam 
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menguatkan dan meningkatkan kompetensi lembaga pendidikan 
sebagai sarana pembangunan intelektual.
 Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun. 
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BAB I 
KONSEPSI DAN DEFINISI PEMASARAN

1.1 DEFINISI PEMASARAN
Pemasaran merupakan sebuah proses memperkenalkan jasa, 

produk atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan agar 
konsumen tertarik memiliki atau menggunakan jasa, produk atau 
organisasi yang ditawarkan tersebut. Pemasaran produk yang 
dilakukan bertujuan agar produk tersebut mampu mengambil hati 
masyarakat serta dapat memenuhi tingkat kepuasan seorang 
pembeli/konsumen.

Keuntungan adalah hal yang diharapkan oleh perusahaan 
yang bergerak di bidang produk dan jasa. Jika usaha di bidang produk 
maupun jasa, maka keuntungan finansial jelas menjadi acuan utama. 
Berbeda dengan organisasi, keuntungan yang ingin diperoleh ialah 
peningkatan citra organisasi tersebut. Demi mendapatkan 
keuntungan inilah, maka dibutuhkan sebuah upaya untuk 
memasarkannya. 

Anief (2000) mengemukakan bahwa, “Pemasaran dapat 
diasumsikan sebagai analisis, perencanaan, implementasi dan 
pengendalian atas program yang dirancang dengan cermat untuk 
menciptakan pertukaran nilai yang dilakukan sukarela dengan 
sasaran pasar demi tercapainya tujuan organisasi.”

Oleh sebab itulah, dibutuhkan keterampilan untuk melakukan 
kerja pemasaran. Jadi, tidak mengherankan apabila ada yang 
menyatakan pemasaran itu lebih mengarah pada seni dibandingkan 
ilmu. Dibutuhkan pengalaman yang mumpuni dan pengalaman 
tersebut bersumber dari sentuhan-sentuhan langsung di lapangan 
dalam transaksi pemasaran itu sendiri. 

Strategi, Indikator, dan Pencapaian | vi
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Shinta (2011) berpendapat, “Pemasaran adalah suatu proses 
dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan 
apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 
menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada 
pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian 
produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen”.

Penukaran produk dan jasa dapat disebut dengan transaksi 
jual beli. Konsumen sebagai pembeli melakukan transaksi pembelian 
barang atau menggunakan layanan yang ditawarkan oleh penjual 
dengan harga yang disepakati bersama. Tentunya dalam proses ini, 
seorang penjual produk atau jasa berupaya agar barang dan jasa yang 
ditawarkannya bisa menarik minat pembeli. Di sinilah kecakapan 
seorang penjual diuji, ada proses transaksi jual beli yang melibatkan 
kecakapan komunikasi, baik secara lisan maupun secara tulisan.

Dalam proses komunikasi ini dibutuhkan strategi yang 
efektif, maka tak jarang pertimbangan intuisi lebih dominan berperan 
dibandingkan teori, berhubung seorang penjual harus memper-
timbangkan beragam faktor demi terjualnya produk yang ditawarkan 
kepada konsumennya. Hermawan Kartajaya dalam bukunya 
Marketing Klasik Indonesia bahkan dengan tegas menyatakan teknik 
riset apapun tidak bisa menggantikan intuisi bisnis. 

Izudin (2019) dalam artikelnya yang dimuat pada laman 
Kumparan.com dengan judul “Mana yang Lebih Penting Saat 
Membangun Bisnis: Data atau Intuisi?” memberi contoh intuisi 
dalam pemasaran. Pada artikelnya dipaparkan mengenai kesuksesan 
Sosrodirjo selaku pendiri perusahaan Sosro. Dikatakan bahwa, “Awal 
dibuatnya teh dalam kemasan botol beranjak dari gagasan untuk 
menyediakan minuman teh yang praktis dan bisa dinikmati dalam 
perjalanan serta mudah ditemukan di toko-toko. Dipilihnya botol 
sebagai alat pengemasan teh dengan intuisi bahwa memasukkan teh 

ke dalam botol memudahkan minuman tersebut dibawa dan tidak 
gampang tumpah. Dalam pikirannya, hal yang paling praktis dalam 
memberikan kenikmatan langsung kepada konsumen adalah 
menggunakan botol kemasan sebagai alternatif.”

Dalam dunia pendidikan juga bisa belajar dari kesuksesan 
pendiri aplikasi Ruang Guru. Pada 2021, aplikasi tersebut menduduki 
peringkat dua kategori pendidikan, bahkan masuk peringkat ke-25 di 
dunia sebagai perusahaan paling inovatif. Padahal baru didirikan 
pada tahun 2017, artinya hanya dalam waktu empat tahun sudah 
menjadi salah satu rujukan bagi para peserta didik yang ingin 
menambah pengetahuan di bidang mata pelajaran.

Winda Sekar Wedari (2016) dalam tulisannya yang berjudul 
Di Balik Gagasan Ruang Guru menyatakan, “Ide mendirikan Ruang 
Guru berawal dari kesulitan Iman di tahun 2013 mencari tutor GRE 
untuk persiapan kuliah S2 di Amerika. Informasi tutor yang dia 
dapatkan kurang meyakinkan karena tidak dibarengi dengan 
informasi yang pasti, akibatnya dia merasa seperti membeli kucing di 
dalam karung. Iman berpikir, mengapa tidak ada platform yang 
menyediakan informasi dan membantu banyak anak muda 
menemukan pengajar-pengajar sesuai kebutuhan masing-masing 
sementara banyak sekali platform belanja online yang menawarkan 
produk berbeda meski layanannya serupa.”

Contoh-contoh di atas jelas menguatkan bahwa intuisi 
memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis dan pemasaran. 
Meski demikian para pelaku bisnis juga ada yang mengandalkan riset 
sebelum memutuskan memasarkan suatu produk, jasa maupun 
organisasi. Tidak bisa dipungkiri, riset dapat meminimalkan risiko 
kegagalan dalam berbisnis.

Saleh dan Said (2019) mengemukakan, “Pemasaran adalah 
bagaimana memuaskan kebutuhan pelanggan. Jika pemasar 
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memahami kebutuhan pelanggan dengan baik, mengembangkan 
produk yang mempunyai nilai superior dan menerapkan harga, 
mendistribusikan dan mempromosikan produknya secara efektif, 
maka produk-produk tersebut akan terjual dengan mudah.”

Untuk memahami kebutuhan pasar dengan baik, maka 
seorang pelaku bisnis ada baiknya melakukan riset menyangkut 
produk atau jasa apa yang layak untuk dijadikan peluang bisnis. Jelas 
saja, produk yang mempunyai nilai superior adalah target yang perlu 
dikembangkan berdasarkan riset pada data kebutuhan pelanggan. 
Disebut produk yang bernilai superior apabila produk tersebut 
memiliki ciri khas yang memungkinkan konsumen tertarik untuk 
memilikinya. Bila barang ataupun layanan yang ditawarkan tadi 
dapat memberi efek kepuasan pada pelanggan, sudah tentu akan 
mudah mematok harga, penyaluran, dan melakukan promosi produk 
ataupun barang sehingga meminimalkan risiko kegagalan.

Mulyono (2019) berpendapat bahwa, “Memberi kepuasan 
terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen adalah tujuan dari 
konsep pemasaran. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka seluruh 
kegiatan dalam perusahaan harus menganut falsafah atau konsep 
pemasaran. Walau ruang lingkup pembeli ini dibatasi tujuan 
keuntungan dan pertumbuhan, namun konsep tersebut perlu 
dilaksanakan.”

Setiap perusaahan memiliki konsep tertentu dalam 
melakukan pemasaran produk yang diproduksinya. Pada dasarnya 
ketika sebuah perusahaan mengeluarkan produk yang akan 
ditawarkan atau dijual kepada masyarakat, tentulah memikirkan 
bagaimana produk tersebut mampu memenangkan persaingan pada 
segmen pasar serta memperoleh sebuah royalti atau keuntungan 
untuk keberlangsungan sebuah lembaga usaha. Baik lembaga usaha 
yang bergerak di bidang produksi barang atau yang menawarkan jasa 

kepada konsumennya.
Sebuah konsep pemasaran yang berkaitan dengan penjelasan 

di atas telah dikemukakan oleh Mulyono (2019), penggunaan konsep 
pemasaran bagi sebuah perusahaan dapat menunjang berhasilnya 
bisnis yang dilakukan. Konsep pemasaran disusun dengan 
memasukkan tiga elemen pokok, yaitu :
a. Orientasi konsumen /pasar /pembeli;
b. Volume penjualan yang menguntungkan;
c. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam 

perusahaan.
Tiga elemen di atas yang merupakan konsep pemasaran bagi 

sebuah perusahaan, haruslah memahami apa inti dari konsep tersebut. 
Pertama, orientasi konsumen/pasar/pembeli. Orientasi ini 

merupakan pemahaman yang diberikan oleh perusahaan terhadap 
produk yang dihasilkan kepada masyarakat, mulai dari memper-
kenalkan produk serta manfaat yang dihasilkan hingga mampukah 
produk tersebut memenuhi kebutuhan konsumen serta mencapai 
kepuasannya.

Kedua, volume penjualan yang menguntungkan. Setelah 
berhasil menguasi pangsa pasar dalam artian memikat konsumen 
untuk menggunakan produk yang dihasilkan tersebut. Maka, dari 
sinilah timbul volume penjualan dari produk tersebut apabila sukses 
memenuhi kebutuhan konsumen. Pada hal yang demikian ke-
untungan akan didapatkan secara terus-menerus selama perusahaan 
mampu mempertahankan eksistensinya di mata konsumen dengan 
memberikan inovasi terhadap produknya.

Ketiga, semua kegiatan pemasaran dalam perusahaan 
berkoordinasi dan terintegrasi melakukan pengaturan dan pembauran 
hingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh terhadap setiap aspek 
yang berperan dalam melakukan pemasaran. Hal ini bertujuan untuk 
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mengarahkan perusahaan agar bisa menciptakan sebuah tindakan 
yang harmonis dan selaras untuk tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya dan menjadikan setiap komponen pemasaran padu dalam 
satu-kesatuan.

Ketiga elemen di atas merupakan hal yang cukup penting 
dalam memahami studi tentang pemasaran yang akan dilakukan 
perusahaan. Mengesampingkan dari itu bahwasanya studi 
manajemen pemasaran ialah sebuah cara agar pelaku pemasaran lebih 
mudah dalam melakukan pemasaran produk baik berbentuk barang 
maupun jasa yang akan diproduksinya. 

Senada dengan penjelasan di atas, Hoffman dan Bateson 
dalam Mulyono (2019) mengemukakan sejumlah alasan mengapa 
studi tentang pemasaran jasa itu penting, yakni: (1) konsumen akan 
mengevaluasi layanan berbeda dari barang dan jasa  dan bagaimana 
pemasar layanan harus secara efektif mengelola aspek pengalaman 
dari produk layanan, dan (2) pentingnya memanfaatkan layanan 
sebagai keunggulan diferensial untuk produk yang nyata-nyata. 

Menjelaskan penjabaran di atas mengenai peran penting 
mempelajari pemasaran itu sendiri, sebagai pelaku atau pemasar 
maka evaluasi konsumen merupakan hal yang dapat dijadikan acuan 
untuk melakukan perbaikan dan peningkatan produksi dan 
memasarkan produk. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan 
konsumen, perusahaan juga akan melihat bagaimana seorang 
konsumen melakukan evaluasi terhadap produknya dengan produk 
perusahaan lain. Ini juga dinamakan dengan riset konsumen. 
Pentingnya hal ini dilakukan agar perusahaan mengetahui apa yang 
menjadi kekurangan produknya dengan produk lain, serta perbaikan 
apa yang harus dilakukan.

Selanjutnya, memanfaatkan layanan sebagai kepentingan 
dalam keunggulan pemasaran. Hal ini dimaksudkan ialah bagaimana 

perusahaan memanfaatkan layanan yang dilakukannya terhadap 
memasarkan produk yang dihasilkan. Pemanfaatan layanan mulai 
dari bentuk layanan yang diberikan hingga apa saja yang diberikan 
dalam proses pelayanan. Sebab pelayanan yang baik akan meningkat-
kan minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

Mulyono (2019) menyatakan bahwa, “Pemasaran tidak lagi 
dipandang sebagai bagian yang terpisah dari organisasi yang hanya 
berperan sebagai penjual produk. Perkembangan konsep pemasaran 
sendiri tidak terlepas dari fungsi-fungsi organisasi yang lain dan pada 
akhirnya mempunyai tujuan untuk memuaskan pelanggan.”

Pendapat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa 
pemahaman mengenai pemasaran berlanjut dengan melakukan 
pemasaran produk yang telah dirancang atau diciptakan untuk 
dipasarkan yang pada dasarnya memiliki satu tujuan yaitu mendapat-
kan keuntungan. Namun, di samping untuk mendapatkan 
keuntungan, pemasaran juga bertujuan untuk memuaskan konsumen 
yang menjadi pelanggan, dari sinilah sebuah keuntungan akan 
muncul dari kedua belah pihak. Baik konsumen dan pelaku 
pemasaran atau penyedia produk akan sama-sama mendapatkan 
keuntungan. Konsumen merasa kebutuhan dan kepuasannya 
terpenuhi dan penyedia produk mendapatkan keuntungan secara 
materi dan kepuasan terhadap pencapaian yang telah dilakukan.

1.2 STRATEGI PEMASARAN KONVENSIONAL DAN 
DIGITAL
Strategi pemasaran merupakan sebuah cara atau metode yang 

bertujuan sebagai bentuk promosi terhadap produk yang dihasilkan 
oleh sebuah perusahaan baik berbentuk jasa maupun nonjasa. Dengan 
menggunakan teknik-teknik yang terbaik sebagai upaya untuk 
mendapat keuntungan. Dengan adanya sebuah strategi ini diharapkan 
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mampu membuat nilai lebih terhadap daya tarik konsumen sebagai 
orang yang utama dalam transaksi pemasaran atau dikatakan pembeli. 
Secara sederhana dapat dipahami bahwa strategi pemasaran adalah 
segala sesuatu yang perusahaan lakukan demi menciptakan bisnis 
yang baik atau meningkatkan eksistensi dan visibilitas perusahaan 
tersebut.

Pemasaran membutuhkan strategi yang tepat. Strategi  dapat 
diartikan sebagai rencana yang disusun secara cermat mengenai 
sebuah kegiatan demi mencapai suatu target tertentu. Oleh sebab itu, 
strategi pemasaran bertujuan sebagai usaha-usaha yang dilakukan 
untuk memperkenalkan jasa atau produk yang dipasarkan kepada 
konsumen.

Secara garis besar, pemasaran terbagi menjadi dua jenis yakni 
pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Pemasaran 
konvensional merupakan usaha memasarkan produk dengan 
menggunakan media yang bersifat konvensional atau kebiasaan 
warga setempat. Pemasaran ini umumnya menggunakan pasar-pasar 
tradisional atau bisa juga di pusat-pusat perbelanjaan seperti mall dan 
plaza.

Pemasaran konvensional menggunakan pasar tradisional 
memang paling umum digunakan oleh masyarakat. Hal ini 
dikarenakan pasar tradisional mudah ditemukan oleh masyarakat, 
selain dari pada itu produk-produk yang diperjualbelikan juga lebih 
variatif. Dalam proses transaksinya antara pembeli dan pedagang 
dapat langsung terjalin komunikasi sehingga proses tawar-menawar 
berjalan dengan baik. Dalam proses tawar-menawar inilah 
masyarakat dapat terbantu meringankan biaya pembelian dan 
menyesuaikan dengan dana yang dimilikinya.

Adapun ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut:
1) Umumnya barang-barang yang diperdagangkan meliputi 

barang yang bersumber dari kekayaan alam serta jasa yang 
mengandalkan tenaga fisik manusia seperti jasa peng-
angkutan barang, jasa mengupas bahan kebutuhan dapur, jasa 
menjahit dan lain sebagainya.

2) Tidak ada unsur ikut campur secara langsung dari pemerintah. 
Biasanya pemerintah hanya bertugas untuk menjaga 
ketertiban umum.

3) Produksi barang yang diperjualbelikan lebih dominan 
dilakukan oleh pelaku rumah tangga yang disesuaikan dengan 
keperluan dan kemampuannya.

4) Adanya transaksi tawar menawar harga terhadap produk atau 
jasa yang diperjualbelikan.

5) Terikat dengan budaya serta tradisi yang berkembang di 
masyarakat setempat.

6) Pemasok barang dagangan yang baru umumnya akan lebih 
dimudahkan saat memasukkan barang dagangannya ke pasar 
tradisional sebab aturannya tidak terlalu ketat seperti saat 
memasukkan barang di pusat-pusat perbelanjaan (mall dan 
plaza).

7) Harga jual dan pelayanan saat menjual produk ataupun jasa 
merupakan hal yang berpengaruh paling dominan bagi 
pelanggan untuk membeli produk yang diperjualbelikan.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka seseorang yang ingin 

menawarkan produk ataupun jasa di pasar tradisional harus 
mengutamakan aspek layanan senyaman mungkin kepada pelanggan. 
Dalam penentuan harga jual, biasanya tidak ada aturan baku. Sangat 
dimungkinkan antara toko yang satu dengan toko yang lain terdapat 
perbedaan harga meski tidak terlalu signifikan. Hanya saja ada 
kecenderungan, pelanggan mencari harga yang lebih murah. Oleh 
sebab itu, dalam memasarkan produk, biasanya sangat mengandalkan 
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mampu membuat nilai lebih terhadap daya tarik konsumen sebagai 
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kemampuan verbal dari penjual. Sering kali didengar, “Buka dasar, 
barang masih baru, harga murah meriah” setidaknya apabila ada 
pelanggan tertarik bisa melakukan proses tawar menawar harga. 

Pasar tradisional merupakan kegiatan yang didasarkan pada 
kepercayaan dan kejujuran, maka pelanggan juga mesti benar-benar 
cermat sebelum memutuskan membeli produk di satu toko. 
Pelanggan umumnya akan membandingkan dulu harga jual antara 
toko yang satu dengan toko yang lain sampai benar-benar cocok 
dengan harganya. Perilaku pelanggan tersebut membuat toko-toko 
belum tentu mendapatkan pelanggan tetap, berhubung perputaran 
harga sangat fleksibel, begitu pun bagi sebagian pelanggan yang telah 
percaya pada satu toko, cenderung akan kembali membeli produk 
atau jasa di toko tersebut dengan pertimbangan sudah teruji kejujuran 
penjual dalam hal pelayanan dan pemasaran produk ataupun jasa di 
toko tersebut.

Pemasaran konvensional juga bisa dilakukan di pusat-pusat 
perbelanjaan seperti mall atau plaza. Pada umumnya pola 
pemasarannya menekankan pada pemunculan inovasi-inovasi 
terbaru. Inovasi bisa dilakukan salah satunya dari segi pengaturan 
barang yang diperjualbelikan. Misalnya menciptakan tenant mix 
tepat yakni dengan menonjolkan variasi brand yang paling banyak 
diminati oleh konsumen atau menampilkan produk-produk yang 
sedang jadi trend setter di tengah-tengah masyarakat.

Memasuki era digital, ada pergeseran yang cukup signifikan 
dalam pemasaran produk, jasa maupun organisasi. Banyak pelaku 
usaha maupun komunitas, beralih menggunakan media dalam 
jaringan (daring) sebagai sarana untuk memasarkan produk, jasa 
maupun organisasi mereka. Menurut data yang dipublikasikan pada 
laman Badan Pusat Statistik (2020), “Usaha yang menggunakan 
internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan produk 

barang dan/atau jasa pada tahun 2020 hingga periode pencacahan 
berakhir (31 Agustus) sebesar 90,18%.”
 Ada beragam alasan yang menyebabkan konsumen beralih 
membeli produk secara digital dibandingkan dengan konvensional, 
yaitu:
a) Lebih praktis karena tidak perlu ke luar rumah sehingga tidak 

perlu capek berkeliling ke pasar tradisional atau supermarket 
untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan.

b) Lebih mudah membandingkan harga produk yang diinginkan 
karena pada umumnya e-commerce sudah memiliki fitur 
sendiri untuk membandingkan harga dari beragam produk 
yang ditawarkan oleh para penjualnya. Bahkan jika tidak 
punya, hanya bermodalkan gawai bisa dengan mudah 
berganti laman e-commerce yang satu dengan lainnya.

c) Lebih sering mendapatkan harga spesial semisal mendapat 
potongan harga dan bebas ongkos kirim.

d) Lebih banyak opsi pembayaran, seperti menggunakan 
transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet.

e) Lebih mudah menemukan barang yang sesuai kebutuhan 
berhubung hanya mengetik kata kunci pada laman pencarian 
e-commerce maka akan muncul beragam variasi produk yang 
ditawarkan sesuai dengan kebutuhan.
Pemasaran digital juga membutuhkan strategi yang tepat. 

Penggiat usaha yang menawarkan produk, jasa, atau organisasi 
mereka memiliki beragam strategi pemasaran. Secara garis besar, ada 
tiga strategi pemasaran digital yakni:
a) Social Media Marketing

Januari 2021, pengguna internet di Indonesia tercatat 
sebanyak 202,6 juta jiwa. Data Reportal dalam Berita Satu (2021), 
Senin (15/2/2021) menyatakan bahwa, ”Jumlah tersebut meningkat 
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laman Badan Pusat Statistik (2020), “Usaha yang menggunakan 
internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan produk 
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 Ada beragam alasan yang menyebabkan konsumen beralih 
membeli produk secara digital dibandingkan dengan konvensional, 
yaitu:
a) Lebih praktis karena tidak perlu ke luar rumah sehingga tidak 

perlu capek berkeliling ke pasar tradisional atau supermarket 
untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan.

b) Lebih mudah membandingkan harga produk yang diinginkan 
karena pada umumnya e-commerce sudah memiliki fitur 
sendiri untuk membandingkan harga dari beragam produk 
yang ditawarkan oleh para penjualnya. Bahkan jika tidak 
punya, hanya bermodalkan gawai bisa dengan mudah 
berganti laman e-commerce yang satu dengan lainnya.

c) Lebih sering mendapatkan harga spesial semisal mendapat 
potongan harga dan bebas ongkos kirim.

d) Lebih banyak opsi pembayaran, seperti menggunakan 
transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet.
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sebanyak 27 juta atau 16% dibandingkan tahun sebelumnya. 
Sementara penetrasi internet mencapai 73,7% hingga Januari lalu.”

Mengutip pemberitaan pada laman Kompas.com (2019), 
menurut riset dari perusahaan media We Are Social yang bekerja sama 
dengan Hootsuit, “Indonesia sendiri menduduki peringkat ketiga 
sebagai negara dengan pengguna sekaligus target audiens iklan 
facebook terbesar di dunia, dengan jumlah 130 juta pengguna aktif 
bulanan. Sementara itu untuk media Instagram, Indonesia adalah 
negara keempat dengan jumlah audiens iklan instagram tertinggi 
dengan jumlah 59 juta, sedangkan mikroblog twitter memiliki 6,43 
juta pengguna aktif  bulanan di Indonesia.”

Data di atas bisa jadi acuan bahwa bila media sosial 
dimaksimalkan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memasarkan 
produk, jasa maupun organisasi. Memasarkan produk di facebook 
bisa menggunakan aplikasi jual beli yang memang disediakan oleh 
facebook. Agar lebih terarah bisa juga dengan iklan berbayar, 
sehingga sistem facebook akan secara otomatis menampilkan iklan 
produk, jasa maupun organisasi sesuai dengan segmen usia serta jenis 
kelamin yang telah ditetapkan. Pemasaran di instagram biasanya 
mengandalkan endorse ke selebritis instagram (selebgram) selain 
menggunakan akun instagram sendiri. Hal ini juga berlaku pada 
media sosial twitter. 
b) Content Marketing

Content marketing merupakan pemasaran produk, jasa 
maupun organisasi melalui laman (website) untuk menampilkan 
konten. Konten tersebut bisa berupa tulisan, foto maupun video 
dengan tujuan agar para warganet sebagai konsumen bisa mengetahui 
produk, jasa dan organisasi yang dipasarkan dengan harapan tertarik 
untuk menggunakannya.

Warganet yang jumlahnya besar jelas pangsa pasar yang 

menjanjikan. Pada umumnya sebagai konsumen, maka warganet 
akan mencari tahu dulu produk yang dibutuhkan mereka. Pencarian 
tersebut akan merujuk pada laman (website) yang memang 
memasarkan produk yang mereka butuhkan. Sudah tentu dengan 
membuat laman (website) khusus, akan menjadi langkah cerdas para 
pelaku usaha dalam upaya memasarkan jasa, produk maupun 
organisasinya.
c) Mobile Marketing

Mobile marketing merupakan pemasaran dengan memanfaat-
kan perangkat mobile seperti telepon seluler pintar (smart-phone). 
Jika dahulu model marketing ini mengandalkan layanan pesan 
singkat (SMS), sekarang bisa dengan cara lain. Contohnya ialah 
mengembangkan mobile app untuk smartphone. Cara ini akan efektif 
bila pegiat usaha sudah memiliki produk dengan basis konsumen 
yang loyal dan kuat, sehingga para konsumen ini akan mudah 
berlangganan melalui aplikasi tersebut.
 Dalam pemasaran telah dikenal dengan 4P yaitu, product 
(produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi). Berikut 
penjelasan masing-masing dari 4P di dalam marketing.
1. Product (produk) 

Setiap perusahaan tentunya telah menentukan produk jenis 
apa yang akan dipasarkannya dan apakah produk tersebut mampu 
diandalkan dalam persaingan pasar. Penentuan produk sendiri 
dianggap penting sebab pengaruhnya cukup besar bilamana 
perusahaan gagal mengidentifikasi produknya, maka akan gagal 
dalam melakukan pemasaran terhadap produk tersebut. Pengenalan 
produk yang diproduksi juga penting sebab ini akan menjadi evaluasi 
atau pembaharuan dan perbaikan terhadap produk tersebut ke 
depannya. Seperti, menambah variasi warna, bentuk, ukuran, dan rasa 
yang tujuannya ialah untuk lebih menambah minat dan gairah 
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konsumen. Sebab secara psikologi bahwa orang-orang cenderung 
memilih suatu hal yang baru walaupun barang yang dipilihnya sama 
dengan barang yang pernah dimilikinya. Hanya saja bentuk dan 
varian baru barang tersebut membuatnya tertarik untuk memiliknya.
2. Price (harga)

Penentuan harga pada sebuah produk merupakan hal penting 
dan sangat menentukan perusahaan dalam kesuksesan pemasaran 
produknya. Harga adalah pengeluaran uang yang harus dibayarkan 
konsumen pada suatu produk baik itu jasa maupun nonjasa untuk 
dimiliki secara mutlak atau bersifat jangka waktu. Tingkat tinggi atau 
rendahnya suatu harga selalunya jadi perhatian para pembeli atau 
konsumen ketika mereka ingin mendapatkan sebuah produk. Maka 
dari itu, perusahaan harus mampu menciptakan harga yang sesuai 
dengan produknya dan sesuai dengan kondisi persaingan di segmen 
pasar. Dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan oleh 
perusahaan pada produk yang ditawarkannya menjadi penilaian dari 
konsumen serta mempertimbangkan hak tersebut sebelum konsumen 
memutuskan untuk membeli produk yang ingin dimilikinya.
3. Place (tempat) 

Tempat atau lokasi usaha dalam menjalankan pemasaran 
produk kerap dipertimbangkan untuk keberlangsungan usaha 
bisnisnya. Lokasi dan tempat yang strategis mampu mendorong 
pemasaran produk lebih mudah dikenal masyarakat atau konsumen. 
Pengaruh lokasi pemasaran merupakan komponen yang penting, 
sebab bilamana lokasi tempat tersebut strategis maka tinggi juga 
tingkat penjualan produk tersebut dan begitu juga sebaliknya 
bilamana lokasi yang dipilih tidak strategis atau kecil kemungkinan 
untuk dijangkau masyarakat, maka rendah pula tingkat penjualan 
sebuah produk yang ingin dijual.

4. Promotion (Promosi)
Mempromosikan sebuah produk merupakan langkah-langkah 

dari strategi pemasaran dalam menjual produknya. Hal ini sangat 
dibutuhkan oleh perusahaan sebab promosi juga berperan dalam 
mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. 
Promosi sendiri memiliki arti sebuah kegiatan yang dijadikan sebagai 
pendukung dalam strategi pemasaran sebuah produk yang berfungsi 
sebagai pengenalan terhadap konsumen guna diingat dan menarik 
perhatiannya. Kegiatan promosi ini dapat menunjang penghasilan 
perusahaan sebab bilamana promosi yang dilakukan baik dan benar, 
sehingga mempu menarik perhatian konsumen, maka laba atau 
keuntungan perusahaan akan meningkat, di samping dilakukan cara-
cara lain dalam memasarkan produknya.

Sebagai kesimpulan perihal penjelasan strategi-strategi 
dalam memasarkan sebuah produk, baik secara konvensional 
maupun pemasaran secara digital semua itu dilakukan sebagai bentuk 
usaha untuk mengembangkan bisnis atau produk yang dipasarkan. 
Pentingnya dalam melakukan strategi pemasaran adalah mampu 
membuat konsumen terpikat dengan produk yang ditawarkan serta 
menggunakannya sebagai pemenuhan kepuasan mereka terhadap 
produk tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya untuk lebih memahami 
mengenai definisi dan melakukan langkah-langkah di atas.

Setelah memahami strategi pemasaran secara lengkap 
terhadap sebuah produk yang dipasarkan serta telah benar melakukan 
komponen yang harus dipenuhi, maka langkah selanjutnya ialah 
menerapkan hal tersebut sebagai upaya menarik dan mendapatkan 
konsumen yang baru supaya pemasaran terhadap produk tersebut 
berjalan dengan baik dan berkembang ke depannya.
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1.3 KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM PEMASARAN
Pelanggan adalah raja. Peribahasa tersebut telah diwariskan 

secara turun temurun yang mengandung pengertian bahwa konsumen 
memiliki kedudukan terhormat dalam dunia pemasaran. Oleh sebab 
itu, konsumen perlu mendapatkan penghormatan dalam hal 
pelayanan saat ingin memiliki suatu produk, jasa maupun bergabung 
organisasi  dan juga perlu diberikan produk, jasa maupun organisasi 
dengan kualitas yang terbaik. 

Kualitas yang baik dalam sebuah pemasaran ialah bagaimana 
perusahaan tersebut memperlakukan konsumennya. Sebab inti pokok 
dari sebuah pemasaran ialah konsumen atau pembeli yang akan 
menjadi unsur-unsur berjalannya roda pemasaran. Hal ini sebagai-
mana diungkapkan oleh Mulyono (2019) bahwa, “Pelanggan adalah 
peserta aktif dalam pertukaran layanan.” Konsumen atau pelanggan 
dinilai sebagai peserta aktif di dalam sebuah proses pemasaran. 
Ilustrasi sederhananya ialah bila ada pelaku pemasaran atau penjual 
dari sebuah produk, maka ia pastinya akan membutuh-kan pelanggan 
atau kosumen agar terjadinya transaksi dan hubungan bisnis di antara 
keduanya. Bila seorang konsumen merasa bahwa pelayanan yang 
dilakukan oleh pelaku pemasaran mampu memenuhi kebutuhannya, 
maka seorang konsumen akan menjadi pelanggan tetapnya. Inilah 
yang dapat memberikan keuntungan di antara kedua belah pihak.

Pelayanan yang bisa dilakukan untuk pemasaran konven-
sional antara lain dengan bersikap ramah, sabar melayani dan 
memberikan informasi yang tepat terhadap produk, jasa mau pun 
organisasi yang ditawarkan. Bila pemasaran digital, maka bisa 
memberikan penjelasan produk secara tertulis, maupun dalam bentuk 
video dengan bahasa yang efektif dan mudah dipahami, sehingga 
konsumen mendapatkan informasi tepat terkait produk, jasa, maupun 
organisasi yang dipasarkan tersebut.

Secara umum, konsumen dapat diklasifikasikan berdasarkan 
usia dan jenis kelamin serta rata-rata penghasilan perbulan. 
Pemahaman terkait usia dan jenis kelamin itu erat kaitannya dengan 
produk yang akan ditargetkan pada konsumen itu sendiri. Bila sudah 
memahami target, maka akan seturut pula memudahkan proses 
membangun sarana pemasaran baik pasar konvensional maupun 
digital.

Demikian pula pemahaman terhadap rata-rata penghasilan 
perbulan. Meski tampaknya remeh, namun melalui riset yang 
mendalam, maka bisa menjadi acuan dalam menentukan harga jual 
yang terjangkau bagi konsumen. Sudah tentu, setelah menentukan 
harga jual akan bisa ditentukan pula biaya produksi apabila hendak 
memasarkan suatu produk, juga biaya jasa dan atau biaya keikut-
sertaan sebuah organisasi.

Dengan memahami kedudukan konsumen secara kompre-
hensif, maka akan sampai pula pada pemahaman terhadap segmentasi 
pemasaran secara tepat. Segmentasi ini terutama menyangkut 
pemilahan produk, jasa maupun organisasi yang menarik minat 
konsumen. Anief (2000) menyatakan kesimpulan penting 
menyangkut segmentasi pasar didasarkan pada faktor-faktor sebagai 
berikut:
1) Bentuk produk 

Dalam tipe segmentasi ini, segmen pasar yang diteliti 
memanfaatkan ciri yang berbeda-beda. Sebagai contoh: Pabrik mobil 
VW mulai membuat mobil kecil untuk segmen tertentu. Tetapi segera 
terjadi persaingan yang memaksa pabrik masuk ke dalam persaingan 
bentuk diferensiasi produk dan bereaksi dengan memproduksi mobil 
VW yang mempunyai ciri-ciri fisik yang unik dan muncul pada 
segmen baru yaitu bus, mobil balap, dll.
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2) Berlainan kualitas dan harga
Misalnya membuat kemeja dengan kain yang bagus (mahal) 

secara menyeluruh. Selain itu dibuat kemeja dengan kain biasa 
(murah) hanya bagian leher dan lipatan lengan saja dengan kain yang 
bagus.
3) Kekuatan motivasi dan efek psikologis

Faktor ini merupakan faktor yang sulit, karena di bawah sadar 
para pembeli. Rakyat yang berusia agak tua merupakan segmen pasar 
bagi produk dan perusahaan bayi. Angan-angan kebanyakan orang 
tua ialah anak yang aktif, vital dan kuat merupakan kekayaan yang 
penting. Maka dari itu, mereka akan membeli susu bagi cucunya 
sambil ketawa dan berkata, “Susu ini sangat bagus bagi cucu saya”.

Ketiga faktor yang dijelaskan di atas secara tidak langsung 
mengungkapkan kepentingan untuk mengedepankan konsumen 
merupakan kunci utama dalam pemasaran produk yang dihasilkan. 
Hal di atas juga sebagai salah satu cara untuk mengetahui berbagai 
karakteristik pembeli atau konsumen terhadap produk yang 
ditawarkan. Faktor-faktor di atas yang berupa pemahaman terhadap 
konsumen mengenai apa yang mereka inginkan dan bagaimana 
caranya agar mereka memilih produk yang telah ditawarkan sebagai 
pemenuhan kebutuhan mereka.

Menurut Auh dan Johnson dalam Mulyono (2019), “variasi 
dalam kualitas dan nilai produk dan layanan yang diberikan kepada 
pelanggan menciptakan variasi dalam kepuasan pelanggan dan yang 
menciptakan variasi dalam kesetiaan pelanggan.”

Berdasarkan pendapat di atas, perlu adanya variasi pada produk 
yang ingin dipasarkan. Mulai dari kualitas, dan kuantitas produk 
hingga pada cara pelayanan yang harus dilakukan variasi atau 
pemberian hal-hal yang baru agar konsumen merasa kepuasan 
mereka dipenuhi dari segi psikis dan material. Hal ini juga termasuk 

menjadikan konsumen sebagai raja atau mengedepankan permintaan 
konsumen serta dapat memenuhi kepuasannya. Perusahaan atau 
penyedia produk baik jasa maupun non jasa berpeluang besar 
membangun keberlangsungan perusahaannya lebih lama ke depan. 
Berbicara tentang membangun keberlangsungan perusahaan, ada 
beberapa strategi yang dapat diterapkan terutama menyangkut 
pemasaran itu sendiri. Pemasaran sekurang-kurangnya memperhati-
kan tiga aspek utama, yaitu: 
a. Bersifat Keperluan: setiap keperluan yang mendasar bagi 

manusia baik untuk keperluan pangan hingga kebutuhan 
pendidikan, serta yang lainnya. 

b. Bersifat Keharusan: adalah sebuah keadaan yang khusus dari 
keperluan. Contohnya air mineral, makan-makanan yang 
bergizi, pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan 
lainnya yang sejenis. 

c. Bersifat Permintaan: pengumpulan dari keperluan dan 
keharusan yang berpotensi untuk dibenahi, sebagai contoh: 
makanan, kebutuhan sandang, pangan dan papan serta bentuk 
tingkatan pendidikan yang memang jika memungkinkan 
untuk dilanjutkan.
Pada pemaparan di atas perusahaan sebagai pelaku yang 

berperan memasarkan produknya ke pada masyarakat juga dituntut 
untuk memahami aspek kebutuhan, keinginan dan permintaan di 
pasar. Hal ini juga termasuk sebuah cara dan sistem pemahaman 
terhadap segmen pasar dan apa yang harus diberikan kepada 
konsumen. Sebagai contoh, pada poin pertama yaitu kebutuhan. 
Perusahaan harus mengerti produk yang diproduksinya tersebut 
apakah termasuk ke dalam kebutuhan, yaitu hal dasar dan paling 
penting yang harus dimiliki oleh manusia atau konsumen. Misalkan 
produk yang dikeluarkan ialah berupa makanan, maka ini termasuk 
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ke dalam kebutuhan. Sebab sekitar 90% masyarakat haruslah 
memiliki bahan pangan atau makanan sebagai pemenuh kehidupan 
mereka. Maka, perusahaan harus mengerti kepada siapa produk 
tersebut harus ditawarkan dan di mana segmen pasar yang lebih tepat.

Poin kedua yaitu keinginan. Perusahaan dalam hal ini pelaku 
pemasaran harus mengerti apakah barang yang mereka produksi 
tersebut merupakan masuk ke dalam kategori keinginan. Sebagai 
contoh, apabila produk yang dipasarkan ialah spageti berarti ini 
termasuk ke dalam kategori keinginan. Sebab makna dari keinginan 
ialah sebuah hasrat yang menginginkan hal yang lebih dari yang 
sudah ada sebelumnya. Misalkan sebelumnya seseorang telah 
memiliki makanan namun dirinya merasa ingin makanan yang lebih 
mahal dan nikmat dari sebelumnya, maka inilah yang disebut dengan 
keinginan. Maka bilamana produk yang dihasilkan ialah sebuah 
keinginan, perusahaan harus paham bagaimana proses pemasaran 
yang dilakukan untuk produk tersebut.

Poin ketiga yaitu permintaan. Permintaan merupakan 
gabungan dari kebutuhan dan keinginan dari seorang konsumen yang 
potensial digarap pada suatu ketentuan dan sebuah harga. Permintaan 
sendiri dibedakan menjadi dua yaitu permintaan absolut dan 
permintaan efektif.
 Devi (2020) menjelaskan permintaan absolut dan permintaan 
efektif sebagai berikut:
a. Permintaan Absolut
 Permintaan absolut merupakan permintaan terkait produk 

secara umum, baik dengan kemampuan membeli atau tidak.
b. Permintaan Efektif
 Permintaan efektif merupakan permintaan terkait produk 

yang disertai kemampuan membeli.

Sebagai contoh permintaan, apabila seseorang hendak 
membuka warung lele bakarmaka orang tersebut harus membeli ikan 
lele, tetapi juga harus membuat daftar pembelian. Berdasarkan 
daftarnya, ketika 1 kg ikan lele diberi harga Rp 40.000, orang tersebut 
hendak membeli 10 kg. Tetapi, ketika harganya naik menjadi Rp 
50.000, akhirnya hanya membeli 5 kg saja.

Kesedian orang yang hendak membuka warung lele bakar 
ditingkat harga tertentu ialah termasuk ke dalam permintaan. Jadi, 
dalam hal ini jika dikaitkan dengan perusahaan sebagai pelaku 
pemasaran akan produknya, haruslah memperhatikan permintaan 
pasar terhadap produk yang dikeluarkannya. Permintaan tersebut 
dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga dalam jangka waktu 
tertentu. Bilamana perusahaan tidak mempu membuat perhitungan 
serta pertimbangan terkait harga produknya, maka produk yang 
ditawarkan kemungkinan mendapatkan konsumen yang sedikit. 
Besar kemungkinan juga bahwa konsumen akan beralih ke produk 
dari perusahaan lain.

Melakukan pertimbangan dan perhitungan mengenai konsep 
pemasaran yang akan dilakukan ialah penting. Sebab hal ini juga 
termasuk dalam kategori pemenuhan kebutuhan serta kepuasan 
seorang konsumen. Bila hal-hal di atas dipahami dengan baik, maka 
kemungkinan besar pemasaran produk yang dilakukan akan berjalan 
dengan baik ke depannya. Sebab indikasi yang terjadi ialah 
terciptanya hubungan yang baik antara konsumen dengan pelaku 
pemasaran yang dapat memberikan keuntungan bagi ke dua belah 
pihak.

Mulyono (2019) mengemukakan, “Konstruk kualitas 
hubungan mengandung tiga komponen: persepsi pelanggan terhadap 
layanan, kepercayaan pelanggan dalam mitra hubungan, dan 
komitmen pelanggan kepada mitra itu. Dalam model mereka, kualitas 
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layanan dipandang memiliki efek positif pada kepercayaan dan 
komitmen. Mereka juga mengusulkan bahwa kepercayaan itu sendiri 
memiliki pengaruh positif pada komitmen pelanggan. Semua tiga 
dimensi dari hubungan kualitas yang dirumuskan sebagai dasar dari 
loyalitas pelanggan (atau retensi, masing-masing).”

Pada pendapat di atas jelaslah bahwa hubungan baik antara 
perusahaan dengan konsumen dapat menimbulkan keuntungan bagi 
kedua belah pihak. Atas dasar menghargai dan menghormati 
konsumen, maka konsumen akan merasa perusahaan telah memberi-
kan pelayanan yang baik baginya dan secara otomatis konsumen juga 
akan memberikan respons atau sikap yang positif bagi perusahaan 
tersebut.

.
1.4 TEKNIK PENENTUAN HARGA JUAL DALAM 

PEMASARAN
Hal yang bisa diremehkan dalam dunia bisnis terutama 

menyangkut penjualan produk ialah teknik penentuan harga jual 
dalam pemasaran. Dalam menentukan harga jual, ada kaidah-kaidah 
yang mesti dipahami seseorang pebisnis. Tentu saja para pelaku 
bisnis mengharapkan agar keuntungan dari produk dan jasa yang 
dipasarkan tidak mengecewakan.

Ada lima teknik yang umum digunakan dalam proses 
menentukan harga jual dalam dunia pemasaran, yaitu:
1) Margin Pricing

Teknik ini mensyaratkan pelaku bisnis untuk menentukan 
harga jual berdasarkan modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan 
suatu produk. Tujuan utama dari penentuan harga jual secara kasar 
ialah untuk menentukan margin. Kemudian setelah proses tersebut 
terlewati, maka tinggal memasukkan ke dalam rumus perhitungan 
harga. Dari perhitungan inilah, bisa dilihat apakah harga yang 

ditetapkan terlalu mahal atau justru terlalu murah.
Kita ambil contoh sederhana. Ada seseorang yang memulai 

bisnis usaha minuman jus buah segar. Setelah dihitung secara kasar, 
penjual ini mendapatkan harga modal untuk satu porsinya sebesar 
Rp15.000. Kemudian dia ingin menjual produknya seharga Rp30.000 
satu porsi. Timbul pertanyaan, apakah dengan harga itu, produk yang 
dijual terlalu mahal? Untuk menjawab pertanyaan yang mengemuka 
tersebut, dapat digunakan rumus.

Rumus Margin Pricing = (Harga jual – harga modal)/harga 
jual. Maka diperoleh: (30.000-15.000)/30.000 = 0.50 atau 50%.  
Hasil yang didapatkan dari penjualan satu porsi jus buah segar sebesar 
Rp30.000. Apabila nominal harga tersebut terlalu mahal atau terlalu 
murah, maka bisa disesuaikan lagi. Hanya saja, umumnya patokan 
harga jual yang biasa digunakan ialah maksimal profit 50% dari 
harga.
2) Markup Pricing

Markup Pricing merupakan cara yang mudah diterapkan 
sebab yang menjadi acuannya adalah landasan umum, dengan cara 
menentukan keuntungan secara langsung. 

Misalnya, seseorang yang melakukan bisnis jual beli tas. Dia 
membeli satu buah tas dengan harga Rp500.000 kemudian ingin 
mengambil keuntungan sebesar Rp200.000 maka harga jual yang 
ditetapkan olehnya sebesar Rp700.000.
3) Bundling

Penjualan produk dengan menggunakan bundling, paket atau 
grosir juga banyak ditemukan dalam kegiatan bisnis. Apalagi untuk 
pelaku bisnis yang terbiasa memasok barang dalam jumlah yang 
besar, maka teknik ini bagus apabila diterapkan. Cara ini 
memudahkan produk cepat terdistribusi sehingga akan cepat 
memperoleh keuntungan.
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Memang ada kecenderungan, sistem ini menghasilkan 
keuntungan yang tidak terlalu besar, berhubung sistemnya jumlah 
(quantity) barang, sehingga pebisnis tinggal mengalikan saja mana 
keuntungan yang terbukti lebih besar hasilnya.

Jadi, dengan memasok aneka macam barang, kemudian 
dilihat barang manakah yang memiliki peminat lebih banyak. 
Indikatornya dilihat dari jumlah produk yang paling banyak dibeli. 
Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa distributor menjual 
dengan harga yang murah, tetapi ribuan produk bisa terjual setiap 
harinya. Sementara, reseller hanya bisa menjual beberapa buah saja. 
Para pemasok barang (distributor) ini sudah memiliki banyak reseller 
yang tergiur dengan harga grosir yang dianggap lebih murah.

Ambil contoh, jika hanya membeli satu baju, maka reseller 
harus membayar seharga Rp35.000 dari pemasok (produsen), tetapi 
apabila membeli sistem bundling, grosir, atau paket hanya membayar 
Rp. 100.000 untuk 3 baju. Dari harga ini, pasti akan membuat para 
pembeli tadi lebih tertarik sistem bundling yang memiliki hitungan 
lebih murah.
4) Manufactured Suggested Retaill Price (MSRP)

MSRP merupakan sistem penentuan harga jual berdasarkan 
rekomendasi dari produsen. Tujuan menggunakan sistem MSRP ini 
biasanya untuk menstabilkan harga pasar, sehingga antara penjual 
yang satu dengan penjual yang lain tidak sampai perang harga. Pada 
umumnya sistem ini digunakan pada bisnis kendaraan bermotor dan 
obat-obatan.
5) Value Based Pricing (VBP)

VPB merupakan penentuan harga jual dengan terlebih dahulu 
melakukan riset kepada market dengan menanyakan kira-kira 
berapakah harga yang layak untuk produk yang ditawarkan. Dari 
hasil jawaban para responden inilah yang menjadi acuan dalam 

menentukan harga. Cara lain yang biasanya dipakai justru langsung 
menentukan harga tinggi dengan mengeluarkan produk yang 
eksklusif. Orang-orang akan mengeluarkan banyak uang untuk 
mendapatkan produk yang berkualitas, kelangkaan dan popularitas.

1.5 TEKNIK PENYUSUNAN BAHASA IKLAN SEBAGAI 
MEDIA PROMOSI
Memasarkan suatu produk, baik secara konvensional maupun 

digital tetaplah tidak bisa lepas dari bahasa. Ketika mengiklankan 
suatu produk, sudah tentu sangat dibutuhkan redaksi kalimat yang 
menarik. Sering pula dengan produk yang sama, tetapi dikeluarkan 
oleh perusahaan berbeda, maka menggunakan perang iklan untuk 
menunjukkan bahwa produk yang dikeluarkan jauh lebih berkualitas.

Kita bisa ambil contoh bahasa iklan yang menarik yakni obat 
pencegah masuk angin. Ada yang menggunakan bahasa iklan, 
“Orang pintar minum tolak angin” dan ada yang menggunakan 
“Orang pintar kalah sama orang bejo”. Tentu saja, susunan kalimat 
iklan tersebut membutuhkan kecakapan bahasa yang memadai. 

Anief (2000) menyatakan, “Periklanan dalam pemasaran 
adalah untuk mempengaruhi pembeli dengan tujuan meningkatkan 
atau mempertahankan hasil penjualan. Periklanan merupakan 
penjualan non personal, tetapi membantu personal selling.”

Tujuan utama dari iklan untuk meningkatkan atau 
mempertahankan penjualan, maka pelaku bisnis dalam hal ini 
perusahaan yang membuat produk harus benar-benar mampu 
menyusun bahasa iklan yang menarik. Bahasa iklan yang menarik 
bisa menggunakan diksi yang tepat, memperhatikan permajasan 
menjadi salah satu solusi, termasuk menggunakan bahasa yang 
bersifat melebih-lebihkan sesuatu (hiperbola).
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Selain itu, iklan yang menarik adalah yang tujuannya mampu 
memikat konsumen. Dalam mengiklankan produk ada beberapa hal 
yang harus diperhatikan di dalam konten iklan yaitu berkaitan dengan 
harga (price), ketegori produk (product category), kualitas (quality) 
dan persepsi konsumen (consumer perception) atau kesan pertama 
konsumen dari apa yang dilihatnya. Oleh sebab itu, bahasa yang akan 
digunakan ketika membuat konten iklan wajiblah mempunyai 
spesifikasi yang baik untuk memikat, mengajak, dan menggugah 
konsumen dalam penggunaan bahasa iklan yang kooperatif. 

Kreativitas dalam menyusun bahasa iklan ini penting. Oleh 
sebab itu, ada beberapa kaidah dalam menyusun bahasa iklan agar 
menarik:
a) Gunakan kalimat memikat dan mudah diingat;
b) Bila sudah ada produk yang sama, maka bisa menggunakan 

kalimat dengan pola logika pembalikan. Yakni mencari 
redaksi kalimat untuk mementahkan bahasa iklan yang 
terlanjur dikenal luas di dunia pasaran, tetapi dengan 
kecendekiaan bahasa agar tidak terjadi tuntutan;

c) Boleh menggunakan gaya bahasa (permajasan). Misalnya, 
mengiklankan perguruan tinggi, menggunakan majas 
hiperbola dengan redaksi kalimat “Masuklah ke kampus 
sejuta umat. Tempat berkumpul mahasiswa berbakat, meraih 
ilmu sepenuh martabat. Merencanakan masa depan dengan 
hebat”.

d) Perhatikan sasaran produk, jika menyasar pembeli untuk anak 
muda, maka bahasa yang digunakan lebih mengarah para 
kalimat ajakan dengan motivasi atau justru diselingi humor 
tetapi menginspirasi.

Penggunaan bahasa iklan  juga tidak selalu sama, bahasa iklan 
bisa berbeda apabila media iklan yang digunakan berbeda pula. 
Sebagai contoh, gaya bahasa dan jenis kata yang akan digunakan pada 
iklan surat kabar akan berbeda apabila dibandingkan bahasa iklan 
untuk disiarkan oleh radio. Sebab, jika iklan untuk surat kabar lebih 
mengandalkan indra pengelihatan serta mampu dinikmati untuk 
kurun waktu yang lama. Sedangkan iklan untuk radio lebih 
mengandalkan indra pendengaran, serta iklan pada televisi lebih 
mengutamakan kombinasi antara indra pengelihatan dan indra 
pendengaran untuk memahami pesan yang disampaikan iklan 
tersebut.

Bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan harus mampu 
untuk membuat penonton atau audiens merasakan bahwa iklan 
tersebut ditujukan untuknya. Hal inilah yang dapat menimbulkan rasa 
untuk membeli atau bisa jadi konsumen beralih pada produk yang 
ditampilkan pada iklan tersebut. Tentu, perusahaan dalam hal ini 
sebagai pengiklan harus memperhatikan kuantitas dan umur produk 
tersebut. Hal ini merupakan pengaruh besar bagi konsumen ketika 
membaca, menonton, atau mendengarkan iklan yang disampaikan 
tersebut.
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BAB II
 PEMASARAN JASA PADA PERGURUAN TINGGI

2.1 DEFINISI PEMASARAN JASA PADA PERGURUAN 
TINGGI
Pemasaran jasa dapat diartikan sebagai upaya untuk 

menawarkan jasa kepada konsumen dengan imbalan tertentu. 
Lupiyoadi (2006) berpendapat bahwa, “Penawaran salah satu pihak 
kepada pihak lain, yang dalam bentuk tidak berwujud dan tidak ada 
perpindahan kepemilikan apapun disebut pemasaran jasa.”

Menawarkan atau menjual sebuah produk baik jasa ataupun 
nonjasa yang ditujukan kepada pihak lain demi mencapai keuntungan 
bersama ialah suatu tindakan pemasaran jasa. Sebagai pihak 
penerima penawaran atau konsumen mendapatkan keuntungan 
dengan sebuah barang atau jasa yang diterimanya. Pihak penawar jasa 
atau perusahaan mendapatkan keuntungan baik materi atau 
nonmateri seperti keberlangsungan kehidupan perusahaannya dari 
produk yang sukses ditawarkan atau dijualnya kepada konsumen.

Perbedaan definisi pemasaran jasa, baik secara sosial maupun 
manajerial. Definisi pemasaran jasa secara sosial adalah proses sosial 
yang dengan langkah tersebut, individu dan sekelompok orang 
memperoleh apa yang mereka butuh dan inginkan melalui jalan 
menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk jasa yang 
bernilai dengan yang lain. Sedangkan, menurut Fatihudin dan 
Firmansyah, (2019) definisi pemasaran jasa secara manajerial ialah, 
“Sebuah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan 
harga, promosi dan penyaluran gagasan tentang produk jasa guna 
menghasilkan suatu hal yang memenuhi target sasaran baik individu 
ataupun organisasi.” 

Keterkaitan antara pemasaran secara sosial dan manajerial 
sangat erat. Sebab di antara keduanya mengandung unsur 
kepentingan utama dalam suksesnya sebuah kegiatan memasarkan 
produk baik jasa maupun non jasa yang dikerjakan perusahaan. 
Seperti pemasaran secara sosial yang dikatakan sebagai bentuk 
penawaran sebuah produk baik jasa maupun non jasa secara langsung 
ke individu ataupun kelompok dengan melakukan pendekatan-
pendekatan lingkungan sosial masyarakat. Ini merupakan hal yang 
penting, sebab unsur utama dalam pemasaran ialah mampu 
mendapatkan pelanggan dengan cara yang baik. Pemasaran 
dikatakan secara manajerial ialah perancangan sistem-sistem 
pemasaran, baik menyangkut penetapan harga jual produk, strategi-
strategi pemasaran dan ide atau gagasan mengenai pemasaran produk 
tersebut.

Kedua cara pemasaran tersebut dikatakan penting, sebab 
pemasaran secara sosial tidak akan berhasil bilamana sistem 
manajerialnya gagal. Begitu juga sebaliknya, pemasaran manajerial 
dikatakan sukses apabila tujuan-tujuan dari sistem manajerial yang 
diinginkan tercapai di dalam pemasaran sosial. Hal inilah yang harus 
dipersiapkan sebelum melakukan sebuah pemasaran produk baik jasa 
maupun non jasa. Dapat dikatakan bahwa inilah yang dinamakan 
dengan kegiatan ekonomi yang berjalan dengan baik.

Sedangkan Fatihudin dan Firmansyah (2019) mengemuka-
kan, “Suatu aktivitas ekonomi yang menghasilkan dan memberikan 
keuntungan bagi konsumen pada waktu dan tempat tertentu, sebagai 
hasil dari tindakan yang menciptakan perubahan sesuai keinginan 
dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut ialah definisi dari 
jasa.”

Kebermanfaatan tersebut dapat berupa meringankan beban 
pelanggan dalam kegiatan tertentu. Sebagai contoh, pelanggan 
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menggunakan jasa kuli panggul barang di pusat pasar, maka 
pelanggan tidak perlu repot-repot menggunakan tenaganya untuk 
mengangkat barang tersebut. 

Dalam proses transaksi antara pelanggan dan pemberi jasa, 
maka umumnya ada kesepakatan harga atau imbalan lain semisal 
apresiasi positif dari pengguna jasa. Harga yang disepakati inilah 
sebagai upah jasa, sedangkan apresiasi positif semisal pujian juga 
masuk kategori imbalan yang tidak berwujud tetapi membawa 
dampak bagi pemberi  dan penerima jasa. Jika mengacu pada konteks 
perguruan tinggi, misalnya mahasiswa mendapat pujian dari dosen 
atas usahanya melaksanakan tugas, mahasiswa tersebut akan merasa 
puas. Jadi, pujian tersebut termasuk dalam imbalan, dan dosen juga 
saat memberikan pujian merasakan kepuasan yang sama sebab 
mahasiswanya sudah unggul dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan.

Dalam sektor pendidikan sangat dimungkinkan adanya 
pemasaran jasa. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, sudah tentu ada 
yang diberikan kepada berbagai pihak. Salah satunya ialah 
mahasiswa. Pelayanan terhadap mahasiswa termasuk kategori 
pemasaran jasa. Contohnya, bila mahasiswa mengalami masalah di 
bidang akademik, bisa melakukan konsultasi kepada dosen yang telah 
dibayar oleh pihak universitas untuk melayani segala keluhan 
mahasiswa. Kusumawati (2018) mengemukakan bahwa, “Ide 
pemasaran yang diaplikasikan pada sektor pendidikan tinggi 
dipengaruhi dua ciri utama. Pertama, konsep pemasaran yang 
diterapkan pendidikan tinggi tidak berfungsi di sektor bisnis yang 
tujuan utamanya adalah profit making. Kedua, semua keunikan pada 
pemasaran layanan berlaku untuk pendidikan tinggi, sebab 
pendidikan tinggi adalah layanan.”

Selain pendidikan tinggi disebut sebagai sektor nirlaba, maka 
dalam Peraturan Menteri Nomor 61 tahun 1999, Perguruan Tinggi 
Negeri ditetapkan sebagai Badan Hukum. “Perguruan tinggi milik 
negara adalah badan hukum yang bersifat nirlaba. Perguruan tinggi 
berhak melakukan semua perbuatan hukum pada umumnya. 
Meskipun bersifat nirlaba, tetapi perguruan tinggi milik negara dapat 
menyelenggarakan kegiatan lain dan mendirikan unit usaha yang 
hasilnya digunakan untuk mendukung penyelengaraan fungsi utama 
perguruan tinggi.”

Sebagaimana penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 
perguruan tinggi di samping sebagai lembaga yang bergerak di sektor 
pendidikan, sosial dan budaya, juga bergerak di sektor nirlaba atau 
bisnis pemasaran yang tetap kaitannya dengan pergerakan kemajuan 
dan reputasi pendidikan tersebut. Perguruan tinggi berbasis nirlaba 
ialah perguruan yang bergerak sebagai bisnis yang memiliki tujuan 
untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menghasilkan 
pendapatan yang lebih banyak daripada untuk menghabiskannya. 
Menghasilkan laba adalah tujuan utamanya.

Mengenai hal tersebut, uang yang dihasilkan dari nirlaba 
tersebut sebagian besar didayagunakan dan dikelola oleh kampus 
bukan hanya dengan tujuan pendidikan saja namun juga di bidang 
non-pendidikan seperti pembayaran investor dan dana pemasaran 
serta pembayaran kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal di 
perguruan tinggi tersebut. Berbagai kegiatannya seperti kerajinan 
atau prakarya dan kegiatan usaha nirlaba lainnya.

Dalam ruang lingkup PSAK No. 45 (2009), dikatakan bahwa 
sebuah organisasi nirlaba harus harus memenuhi karakteristik 
sebagai berikut :
a. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi 
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yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
b. Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk 

laba, jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya 
tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik 
entitas itu.

c.  Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi 
bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi 
nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau 
kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi 
pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau 
pembubaran entitas.
Dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi nirlaba pada 

dasarnya kepemilikiannya bersifat internal dan tidak dapat dijual, 
ditebus atau dialihkan kepemilikannya, dengan tujuan sebagai 
pemupuk laba yang laba tersebut tidak digunakan untuk dibagikan 
pada pendiri atau pemegang organisasi tersebut.

2.2 KARAKTERISTIK JASA PENDIDIKAN PADA 
PERGURUAN TINGGI
Kotler (2003), seorang ahli pemasaran mengemukakan 

pengertian jasa adalah “A service is any act or performance that one 
party can offer to another that is essentially intangible and does not 

result in the ownership of anything. Its production may or may not be 
tied to a physical product.” Artinya, jasa ialah pelayanan yang 
ditawarkan dari satu orang ke orang lainnya dengan prinsip tidak 
berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya 
juga tidak terkait dengan produk fisik.

Mulyono (2019) menyatakan, “Organisasi pendidikan adalah 
penghasil jasa pendidikan yang diharapkan masyarakat untuk 
mewujudkan kualitas sumber daya manusia melalui sistem dan hasil 

pendidikan yang berkualitas. Pendidikan tinggi sebagai lembaga 
penyalur jasa yang berperan penting di dalam kehidupan. Sebab 
bilamana peruguruan tinggi mampu memberikan jasa yang berupa 
ilmu pendidikan yang baik dan bermanfaat bagi seluruh umat 
manusia maka, kehidupan manusia akan lebih baik dengan 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh.”

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa perguruan 
tinggi sebagai penyedia jasa layanan yang bergerak di bidang 
pendidikan. Adapun peran perguruan tinggi dalam penyaluran jasa 
pendidikan sangatlah penting, sebagaimana yang dikemukakan di 
atas bahwa pendidikan merupakan sebuah produk yang tidak 
berbentuk, tetapi memiliki manfaat penting bagi kehidupan manusia 
untuk menghadapi perkembangan zaman.

Sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang nomor 20 
tahun 2003 dalam Depdiknas (2003) adalah, “Usaha sadar dan teren-
cana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang  
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Dengan demikian, lembaga pendidikan yang memberikan 
layanan untuk pengguna jasa pendidikan, baik secara perorangan 
ataupun berkelompok dengan tujuan sebagai pengembangan potensi 
diri adalah pengertian dari jasa pendidikan. Tentu saja ada 
kepentingan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut, 
salah satunya ialah menaikkan kepercayaan masyarakat pada institusi 
pendidikan sehingga mendapatkan apresiasi yang positif dari 
pemerintah daerah dan pusat. Suatu upaya meningkatkan keper-
cayaan dari masyarakat, perguruan tinggi harus memaksimalkan 
segala sumber daya yang ada untuk memudahkan proses pemberian 
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yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
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layanan pendidikan, sehingga pengguna layanan tersebut merasakan 
dampak positif yang signifikan.

Secara umum, ditinjau dari karakteristik perguruan tinggi. 
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006) ada beberapa karakteristik 
jasa pada perguruan tinggi antara lain:
1. Pemberian jasa yang dilakukan didukung alat kerja atau 

sarana pendukung semata seperti ruangan kelas, kursi, meja, 
buku, dan sebagainya termasuk kelompok jasa murni, 
contohnya perguruan tinggi.

2. Untuk mendapatkan jasa yang diinginkan pengguna jasa 
(mahasiswa) harus mendatangi lembaga pendidikan tersebut 
sebab jasa yang diberikan membutuhkan kehadiran pengguna 
jasa.

3. Kontak tinggi yaitu hubungan antara pemberi jasa dengan 
pelanggan tinggi, yang mana penerima jasanya adalah orang.

4. Pelanggan yang telah menjadi anggota lembaga pendidikan 
tertentu adalah contoh hubungan dengan pelanggan 
berdasarkan pada hubungan keanggotaan. Sistem pemberian 
jasanya dilakukan secara terus menerus dan teratur sesuai 
dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
Merujuk pada empat karakteristik di atas, semakin jelaslah 

bahwa pemasaran jasa pendidikan sangatlah kompleks. Dibutuhkan 
banyak tenaga yang memiliki kemampuan khusus, selain faktor-
faktor di luar Sumber Daya Manusia (SDM) juga diperlukan sarana 
dan prasarana yang cukup. Bisa saja, antara beberapa lembaga 
pendidikan, berbeda teknik pemasaran jasanya dikarenakan 
menyesuaikan dengan modalitas yang ada di masing-masing 
perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Hoffman and Bateson dalam Mulyono 
(2019), “Karakteristik jasa terdiri dari: Intangibility atau tidak 
berwujud, Unstorability atau tidak dapat disimpan, Inseparability 
atau tidak dapat dipisahkan, Customization atau kustomisasi.”.
1. Intangibility (tidak berwujud) artinya jasa yang perguruan 

tinggi berikan ialah bersifat jasa layanan dalam bidang 
pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini diberikan dalam 
bentuk pembelajaran atau pengajaran kepada mahasiswa. 

2. Unstorability (tidak dapat disimpan) maksudnya bahwa jasa 
yang diberikan oleh perguruan tinggi bersifat kurikulum 
bukan barang yang dapat dipegang dan disimpan. Kurikulum 
yang bermaksud rangkaian mata kuliah serta program 
pendidikan untuk perguruan tinggi yang akan diberikan 
kepada mahasiswa dalam periode berjenjang. 

3. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) yang berarti satu 
kesatuan dari karakteristik di dalam perguruan tinggi bersifat 
terikat. Produk jasa layanan yang telah diproduksi kemudian 
dipasarkan kepada konsumen, lalu konsumen yang dalam hal 
ini telah menjadi mahasiswa akan menerima produk tersebut 
untuk dijadikan bekal dan bahan pembelajaran selama 
beberapa periode di perguruan tinggi.

4. Customization (kostumisasi) ialah upaya yang dilakukan 
perguruan tinggi untuk membentuk produk yang sesuai untuk 
konsumen/mahasiswa. Perguruan tinggi harus melihat dan 
memahami seperti apa kebutuhan yang diinginkan oleh 
konsumen. Misalkan dalam bidang sarana dan prasarana, hal-
hal apa yang mampu mendukung kelancaran fasilitas untuk 
digunakan oleh konsumen. Seperti pada fakultas teknik yang 
membutuhkan ruang laboratorium untuk tempat praktikum. 
Laboratorium yang dimaksud harus memadai serta 
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memenuhi standar yang akan digunakan oleh mahasiswa 
tersebut. Inilah konsep yang dimaksud demi mendukung 
proses pembelajaran yang efektif.
Berdasarkan pemaparan karakteristik di atas dapat disimpul-

kan sebagai identitas dari sebuah perguruan tinggi yang berlandaskan 
sistem pendidikan. Karakteristik tersebut yang harus dimiliki agar 
dapat dikatakan sebagai perguruan tinggi dengan memiliki kurikulum 
yang benar dan jelas.

2.3 ANALISIS KONSEP PRODUK DAN PRODUKSI PADA 
PERGURUAN TINGGI
Konsep produk ialah berfokus dengan kualitas serta ikon dan 

kinerja produk tersebut. Secara sederhana konsep produk dapat 
diartikan dengan keunggulan sebuah produk yang satu dengan 
produk lainnya di pasar yang akan dipilih oleh konsumen untuk 
digunakannya. Hal ini termasuk dalam bagian seberapa bagus produk 
tersebut dari segi kualitas dan spesifikasinya yang mana perusahaan 
atau perguruan tinggi harus memahami apakah penawaran produk 
tersebut akan masuk ke dalam permintaan atau tidak dan juga 
termasuk desain yang memiliki pengaruh mengenai adanya 
peningkatan atau bahkan tidak adanya peningkatan.

Bowden (2011) dalam Mulyono (2019) menyatakan bahwa, 
“Konseptualisasi mahasiswa sebagai pelanggan menekankan 
pentingnya bagi universitas untuk membina hubungan dua arah yang 
interaktif dan berbasis dialog karena keduanya terlibat secara inheren 
dan tak terpisahkan dalam layanan jasa.”

Berdasarkan pemaparan di atas, hubungan mahasiswa dengan 
perguruan tinggi ini yang berdampak pada produk yang dikelola 
tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa 
produk yang diproduksi ialah berbasis ilmu pendidikan dan 

kurikulum. Konsep penting dari produk ini erat kaitannya dengan 
proses dialog. Sebab produk yang diberi ialah jasa layanan 
pendidikan maka kaitannya ialah penciptaan hubungan dengan 
konsumen mengenai produk yang akan diberikan.

Menurut Sumarwan, dkk (2011) jika mengacu pada kaidah, 
maka konsep produksi memiliki pernyataan bahwa, “Pelanggan  akan  
lebih memilih barang yang didistribusikan secara meluas dan dijual 
dengan harga yang murah. Perusahaan yang menyesuaikan dengan  
konsep produksi kelak berfokus untuk mencapai produksi dengan 
tepatguna yang tinggi, biaya rendah juga distribusi massal.”

Hanya saja dalam dunia pendidikan, konsep produksi lebih 
mengarah pada penciptaan sumber daya manusia yang unggul dalam 
moral, spiritual, dan intelektual. Jelas saja, manusia sebagai objek 
sumber daya tidak dapat disamakan dengan produk. Oleh sebab itu, 
akan lebih bijaksana apabila pemaknaan konsep produk dan produksi 
pada perguruan tinggi lebih difokuskan pada pemberian sarana dan 
prasarana yang memadai sebagai pemenuhan hak-hak pengamalan 
dan pengalaman bagi mahasiswa untuk memasuki iklim keilmuan 
demi terwujudnya misi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika demikian, maka analisis konsep produk dan produksi 
pada perguruan tinggi salah satunya menekankan perancangan 
kurikulum beserta fasilitas penunjang lainnya apakah sudah tepat 
untuk diaplikasikan kepada mahasiswa sebagai pengguna jasa. 
Mahasiswa jelas sebagai konsumen utama yang akan mengambil 
kebermanfaatan dari pemasaran jasa sebuah institusi pendidikan 
dengan melihat berbagai aspek hingga tercapainya sasaran. Jika 
kurikulum perguruan tinggi itu  diposisikan sebagai sebuah produk, 
maka penyusunannya haruslah dilakukan oleh tim ahli bidang 
pendidikan agar bisa menentukan strategi dan implementasinya.
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Analisis aspek pembuatan kurikulum sebagai sebuah produk 
pendidikan jelas mempertimbangkan kesanggupan perguruan tinggi 
untuk melaksanakannya. Meski kurikulum disusun oleh pemerintah 
pusat, tetap meminta pandangan dari berbagai perguruan tinggi 
sebelum disahkan sebab pada akhirnya menyangkut hajat hidup 
akademisi dan praktisi pendidikan, mulai mahasiswa sampai dosen 
yang bersentuhan langsung terhadap penerapan kurikulum di 
lapangan.

Mahasiswa sebagai konsumen utama yang menggunakan jasa 
pendidikan akan lebih memilih perguruan tinggi yang mampu 
mengaplikasikan kurikulum secara terarah. Acuan dasarnya ialah 
melihat akreditasi perguruan tinggi, kompetensi lulusan serta 
kelengkapan sarana dan prasarananya. Meski tidak dipungkiri, ada 
juga yang memilih perguruan tinggi dengan biaya pendidikan yang 
murah, hanya saja tetap menekankan tidak murahan dalam pemberian 
layanan. Bila akreditasi kampus bagus, fasilitas yang disediakan 
memadai maka hipotesisnya akan menghasilkan lulusan yang unggul 
dan siap menjawab tantangan dunia kerja. Berhubung para lulusan 
tadi bukan hanya diberikan teori saja, tetapi juga ada praktik yang 
menunjang keterampilannya. 

Perguruan tinggi sebagai penyedia jasa pendidikan pasti 
mempertimbangkan hal yang disebutkan di atas, agar tidak kalah 
bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Baik perguruan tinggi 
dalam negeri dan luar negeri. Dengan demikian, kurikulum, sarana 
dan prasarana menjadi salah satu yang memantik minat calon 
mahasiswa untuk masuk sebuah perguruan tinggi. Penyempurnaan 
konsep suatu produk pendidikan yang berorientasi pada pelayanan 
jasa terbaik jelas mengedepankan pengembangan dari produk-
produk sebelumnya, oleh sebab itulah kurikulum kerap berganti serta 
sarana dan prasarana ditingkatkan juga bermula dari hasil 

menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang 
sempat disediakan sebelumnya demi mengonsep produk yang lebih 
baik lagi dengan beberapa kajian empiris menyangkut syarat sebuah 
perguruan tinggi agar mudah diterima oleh mahasiswa.

Agar pemasaran dapat berhasil harus ada kesesuaian dengan 
persyaratan konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh Schiffman dan 
Kanuk (1994) bahwa, “Keberhasilan pemasaran yang penting dapat 
diraih dengan kesesuaian  persyaratan konsumen, seperti atribut baru, 
kualitas unggul, dan harga yang menarik yang perlu dioptimalkan.” 
Merujuk pada pernyataan tersebut, konsep produksi pada perguruan 
tinggi juga haruslah memenuhi kriteria dan permintaan dari para 
konsumen dalam hal ini ialah mahasiswa. Konsep produksi pada 
perguruan tinggi juga lebih dominan dalam jasa pelayanan yang 
diberikan oleh sebuah kampus kepada mahasiswanya. 

Konsep produksi diambil dari asumsi konsumen mengenai 
kecenderungan menyukai produk yang mempunyai persediaan luas 
dan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Perusahaan ataupun 
perguruan tinggi harus memiliki manajemen yang berfokus pada 
peningkatan efektivitas dan efisiensi produk tersebut serta 
pendistribusiannya, biaya dan produksi massal yang dikurangi. 
Penggunaan konsep ini lebih cocok di saat :
a Produk tersebut mengalami permintaan yang lebih besar dari 

pada penawaran;
b Beban produk yang tinggi sehingga memerlukan kegiatan 

produksi yang baik agar mampu menguranginya.
Konsep di atas lebih baik digunakan pada perusahaan di saat 

melakukan operasi pasar dengan harapan tingginya pertumbuhan 
juga antisipasi mengenai skala ekonomi yang juga harus 
diperhatikan.
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Analisis aspek pembuatan kurikulum sebagai sebuah produk 
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Perguruan tinggi dapat melakukan analisis produk, hal 
tersebut juga sebagai pemenuhan kebutuhan konsumen ialah 
mengamati seberapa baik dan meningkatkah pelayanan dan fasilitas 
yang ada. Apakah produksi jasa seperti loyalitas dosen dan staf 
kampus serta sarana dan prasarananya sudah dapat memenuhi tingkat 
kebutuhan mahasiswanya. Hal ini dipandang penting sebab 
persaingan dalam kualitas produk layanan jasa di setiap kampus juga 
begitu banyak. Kemampuan perguruan tinggi dalam mengonsep 
produk dengan baik merupakan sebuah pencapaian yang tinggi di 
mata konsumen.

Di mana perkembangan produktivitas dalam hal kurikulum 
dan akademik setiap kampus pasti akan selalu meningkat unsur yang 
menjadi pokok produksi tersebut di perguruan tinggi. Pemenuhan 
kebutuhan dari segi pemberdayaan intelektual kampus atau 
perguruan tinggi inilah yang dijadikan daya pikat pada penyampaian 
pemasaran di masyarakat. Merujuk dari pendapat sebelumnya bahwa 
pemenuhan kebutuhan sebagai unsur dalam penyaluran produk jasa 
oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi merupakan layanan jasa kependidikan, 
seperti yang dikemukakan Tampubolon (2001) terkait beberapa jasa 
kependidikan yang perguruan tinggi telah hasilkan antara lain, “Jasa 
kurikuler (JK), jasa penelitian (JP), jasa pengabdian pada masyarakat 
(JPM), jasa administrasi (JA), dan jasa ekstrakurikuler.”

Nilai produk jasa perguruan tinggi ialah sebuah proses yang 
mengedukasi serta memberikan nilai tambah manusiawi atau 
pemberian ilmu yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. 
Sehingga mereka bisa menerapkan ilmu tersebut di dalam dunia nyata 
atau dunia pekerjaannya. Selanjutnya produksi yang dihasilkan oleh 
perguruan tinggi ialah inovasi teknologi yang digunakan untuk 
pengembangan kemajuan peradaban dalam bidang riset.

Sebagaimana juga yang dikemukakan melalui pernyataan di 
atas dapat diambil kesimpulannya bahwa pengelolaan jasa 
kependidikan dalam bidang perguruan tinggi tidak hanya melihat dari 
satu sisi untuk pihak perguruan tinggi saja. Namun, pemenuhan 
kebutuhan konsumen atau mahasiswa juga dilingkup dalam proses 
pengembangan konsep produksi jasa oleh perguruan tinggi.

Menurut Tampubolon (2001), “Mahasiswa ialah pelanggan 
yang telah dipengaruhi oleh produk perguruan tinggi seperti proses 
yang terjadi,  produksi, dan penyajian produk tersebut.”

Mengenai hal ini perguruan tinggi sama dengan industri 
lainnya baik jasa maupun nonjasa yang ingin dikenal masyarakat, 
maka penerapan konsep produksinya harus dilakukan secara totalitas 
hingga sanggup menciptakan jasa perguruan tinggi yang berkenaan 
pada kebutuhan konsumen yakni mahasiswa. Peran konsumen 
(mahasiswa) sangat dipengaruhi oleh kualitas produk yang 
diproduksi dan proses-proses penyajiannya. 

Salah satu dampak yang bersumber dari mahasiswa selaku 
konsumen, apabila kebutuhan mereka dalam pelayanan jasa kampus 
terutama bidang akademik saat tidak tercapai akan menimbulkan 
hambatan dalam proses pemasaran dan pengenalan perguruan tinggi. 
Hal tersebut disebabkan pelanggan perguruan tinggi (mahasiswa) 
ialah salah satu komponen dari bidang pemasaran perguruan tinggi 
sehingga penting untuk dipertimbangkan oleh perguruan tinggi 
dalam memulai proses konsep penerapan dan pengembangan 
kurikulum.

Sonjaya (2014) mengemukakan ada beberapa hal yang perlu 
dilakukan perguruan tinggi untuk mengkonkretkan produknya antara 
lain:
1. Penggambaran jasa kependidikan diberikan kepada 

mahasiswa disebut visualisasi. Contohnya seperti meng-
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gambarkan kenyamanan ruangan belajar, situasi belajar di 
laboratorium serta kelengkapan alat-alatnya dan kondisi 
perpustakaan.

2. Menghubungkan mutu perguruan tinggi dengan kesuksesan 
pada alumni disebut asosiasi.

3. Memperlihatkan bagaimana gedung perkuliahan, fasilitas, 
dan beberapa unit kegiatan mahasiswa disebut representasi 
fisik.

4. Menunjukkan berbagai bentuk penghargaan atau prestasi, 
pengakuan masyarakat, kunjungan orang-orang penting, dan 
lainnya adalah bentuk kepuasan pengguna jasa yang disebut 
dokumentasi.
Beberapa hal tersebut, di dalam mengkonkretkan produk 

yang telah dijabarkan di atas menjadi acuan sebuah perguruan tinggi 
atau kampus untuk memajukan produk yang diciptakan kampus 
tersebut. Dengan tujuan menjaga citra institusi dan mempercepat 
pengembangan perguruan tinggi. Dengan menggunakan cara-cara di 
atas juga menjadi sebuah sarana pemasaran produk dalam memenuhi 
kebutuhan konsumen dan dapat menjadi citra positif dalam 
persaingan produk di pasar. Contohnya yang cukup jelas di 
masyarakat ialah asosiasi yaitu pengaitan kualitas perguruan tinggi 
dengan keberhasilan alumninya. Faktor tersebut tidak dapat 
dipungkiri bisa jadi landasan seseorang sebelum memutuskan untuk 
memilih sebuah perguruan tinggi dengan harapan dapat sukses 
setelah ke luar dari perguruan tinggi tersebut.

Sonjaya (2014) mengemukakan, “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.”

Berdasarkan pendapat di atas, perguruan tinggi dalam hal 
pemasaran produknya bukan hanya memenuhi kepuasan pelanggan, 
tetapi juga untuk kepentingan eksistensi perguruan tinggi tersebut. 
Hal inilah yang dimaksud dengan saling menguntungkan satu sama 
lain. Perguruan tinggi mendapatkan eksistensi yang turut menunjang 
kredibilitasnya di masyarakat. 

Sulthon (2014) mengemukakan masalah pokok yang di 
hadapi dunia pendidikan tinggi ialah:
1. Pendidikan dapat membekali peserta didik dengan 

keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam 
kancah kehidupan bermasyarakat.  

2. Pemerataan Pendidikan. Sistem pendidikan tinggi dapat 
menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 
seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, 
sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan 
sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. 
Masalah pemerataan pendidikan timbul karena kurangnya 
fasilitas pendidikan yang tersedia.  

3. Mutu pendidikan. Mutu pendidikan lebih terletak pada 
masalah pemrosesan pendidikan. Pemprosesan pendidikan 
ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta 
didik, tenaga pendidik, kurikulum, fasilitas sarana pem-
belajaran. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah 
pemerataan mutu.  

4. Efisiensi Pendidikan. Efisiensi adalah masalah pengelolaan 
pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber 
daya manusia.  

5. Relevansi Pendidikan. Relevansi pendidikan mencakup 
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sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran 
yang sesuai dengan kebutuhan kerja (dunia usaha dan dunia 
industri).
Perguruan tinggi sebagai sebuah institusi pendidikan sudah 

tentu harus mampu menjawab tantangan yang disebutkan di atas. 
Kesanggupan menghadapi tantangan bisa terwujud apabila segenap 
stakeholder bisa berkerja sama. Bila jalinan kerja sama tidak 
terbangun dengan baik, akan mempengaruhi konsep dalam produksi 
sebuah produk/jasa perguruan tinggi tersebut. Kendala yang tidak 
ditangani dengan cepat dapat menghambat dalam perkembangan 
perguruan tinggi, hal ini dapat memicu penurunan kepuasan 
mahasiswa.

Mulyono (2019) menyatakan, “Pemasaran tidak lagi 
dipandang sebagai bagian yang terpisah dari organisasi yang hanya 
berperan sebagai penjual produk. Perkembangan konsep pemasaran 
sendiri tidak terlepas dari fungsi-fungsi organisasi yang lain dan pada 
akhirnya mempunyai tujuan untuk memuaskan pelanggan.”

Sebagaimana penjelasan di atas, pemasaran bukan sekadar 
menjual produk saja, tetapi lebih dari itu pemasaran berarti menjual  
produk dan bagaimana konsumen merasa puas dengan produk yang 
ditawarkan serta berdampak baik bagi kelangsungan hidup 
perusahaan tersebut. Jadi, pemasaran dengan tujuan yang demikian 
dapat dikatakan sebagai suksesnya sebuah strategi dan juga konsep 
pemasaran yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan 
maupun perguruan tinggi. Namun, selain itu ada hal pokok untuk 
dipahami yaitu kualitas dari produk yang dihasilkan, khususnya pada 
sektor lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bolton (1995) dalam 
Mulyono (2019), “Pemuasan kebutuhan mahasiswa sebagai 
pelanggan bukan merupakan bentuk terpenting dari kesempurnaan 

organisasi pendidikan, melainkan kualitas lulusan dan reputasi riset 
akademiklah yang merupakan nilai terpenting suatu organisasi 
pendidikan tinggi.”

Pada sektor perguruan tinggi dikatakan bahwa pemenuhan 
kepuasan saja tidak cukup, tetapi harus juga diimbangi dengan 
kualitas dan reputasi dari perguruan tinggi tersebut.  Perguruan tinggi 
harus mampu memperkenalkan bagaimana eksistensi dari kualitas 
yang dihasilkannya. Hal ini mampu mempengaruhi psikologi 
masyarakat akan minatnya terhadap perguruan tinggi tersebut. 
Kemungkinan besar produk yang dihasilkan perguruan tinggi 
tersebut akan banyak diminati oleh masyarakat yang akan menjadi 
dampak positif bagi keberlangsungan dan citra perguruan tinggi 
sendiri.

2.4 KODE ETIK PEMASARAN PRODUK ATAU JASA 
PADA PERGURUAN TINGGI
Kode etik pemasaran produk atau jasa pada perguruan tinggi 

merupakan sebuah sistem standardisasi dan penetapan terhadap nilai-
nilai yang diambil dari pemahaman kondisi pasar dan kebiasaan 
konsumen. Dengan menerapkan kode etik pemasaran sebuah produk 
diharapkan lebih luas menjangkau pasar agar kebutuhan dapat 
terpenuhi dan kepuasan konsumen meningkat. Pemasaran barang 
yang bersifat layanan jasa diberikan kepada mahasiswa sebagai 
konsumen tidak bisa lepas dari kode etik pemasaran produk atau jasa 
di perguruan tinggi. Kode etik tersebut bertujuan untuk memenuhi 
segala kebutuhan dalam dunia pendidikan, mulai dari kurikulum dan 
akreditasi perguruan tinggi, hingga pelayanan dari seluruh fasilitas 
yang ada di perguruan tinggi tersebut.

Kode etik pemasaran produk erat kaitannya dengan etika 
dalam pemasaran produk. Mengapa hal demikian terjadi, sebab 
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sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran 
yang sesuai dengan kebutuhan kerja (dunia usaha dan dunia 
industri).
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apabila dalam proses pemasaran sebuah produk tidak didasari dengan 
etika pemasaran yang baik, maka citra perguruan tinggi tersebut akan 
buruk di mata konsumen. Dampak terbesar dari buruknya citra 
perguruan tinggi ialah menurunkan daya pikat masyarakat atau 
konsumen memandang perguruan tinggi tersebut. Sehingga, wajib 
bagi setiap perusahaan atau perguruan tinggi memahami etika dalam 
pemasaran produknya. Dapat dipahami bahwa etika dalam 
pemasaran produk yang bersifat tidak tetap dan dapat berubah-ubah 
sesuai dengan perkembangan produksi di segmen pasar. Konsep 
perusahaan produksi atau perguruan tinggi erat kaitannya dari 
kemampuan yang dibangun berdasarkan kebiasaan dan tata cara yang 
digunakan oleh perusahaan atau perguruan tinggi tersebut dalam 
menjalankan pemasarannya, maka dari hal tersebutlah tolok ukur 
dalam pembentukan etika pemasarannya.

Untuk memahami pengertian etika dalam pemasaran dapat 
kita lihat di berbagai sumber. Mengutip dari laman Wikipedia, “Etika 
pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk 
memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika pemasaran 
dibangun berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau 
perusahaan tertentu, oleh karenanya tidak selalu sama dan bervariasi 
antara satu orang dan orang lainnya, dari satu masyarakat ke 
masyarakat lainnya. Etika berlaku pada semua situasi, jika terdapat 
kerugian aktual atau potensial (misalnya kerugian ekonomi, fisik, 
atau mental), maka kerugian tersebut ditanggung oleh setiap individu 
atau kelompok. Etika pemasaran juga merupakan prinsip-prinsip, 
nilai-nilai, dan standar-standar perilaku yang harus dipatuhi oleh para 
pemasar”.

Etika dalam pemasaran produk, baik bagi perusahaan jasa dan 
nonjasa harus merujuk pada prinsip atau standar yang mengatur 
perilaku. Dalam hal ini, prinsip tersebut berkaitan erat mengenai 

proses produksi sebuah barang atau layanan yang dihasilkan setiap 
perusahaan atau perguruan tinggi. Etika pemasaran lahir dari pola 
hidup dan tingkah laku yang ada di lingkungan masyarakat. Etika 
tersebut berfungsi sebagai standarisasi untuk memenuhi kriteria yang 
baik agar terhindar dari kesalahan. Standardisasi etika pemasaran 
pada umumnya menyangkut pemahaman mengenai aturan-aturan 
yang diterapkan pada masyarakat, maka sebuah perusahaan ataupun 
perguruan tinggi juga harus memahami apa saja komponen dari etika 
pemasaran.

 Keraf (1998) mengemukakan etika dalam kaitannya dengan 
pemasaran, tidak bisa lepas dari etika dalam bisnis secara umum. 
Disebutkan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut :
a. Prinsip Otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan 

dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik 
untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas 
keputusan yang diambil.

b. Prinsip Kejujuran, yaitu suatu bisnis tidak akan bertahan lama 
apabila tidak berlandaskan pada kejujuran, karena kejujuran 
merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis.

c. Prinsip Keadilan, yaitu bahwa setiap orang dalam berbisnis 
harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya 
masing-masing, maksudnya adalah tidak ada yang boleh 
dirugikan haknya.

d. Prinsip Saling Menguntungkan, yaitu agar semua pihak 
berusaha untuk saling menguntungkan.

e. Prinsip Integritas Moral, yaitu prinsip dasar dalam berbisnis. 
Para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnisnya 
mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap 
dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.
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Etika-etika dalam pemasaran yang dijelaskan di atas juga 
menjadi tolok ukur dalam proses pemasaran di perguruan tinggi. 

Pertama, prinsip otonomi dalam perguruan tinggi ialah sikap 
independen yang diberikan secara penuh terhadap perguruan tinggi 
dalam mengelola segala aspek anggarannya dan prinsip dalam 
mengembangkan perguruan tinggi tersebut. Dalam konsep 
pemasaran produk, sebuah perguruan tinggi memiliki hak untuk 
meningkatkan produktivitas dengan cara yang ingin digunakannya. 
Misalnya, dalam hal persaingan produk di sektor pasar antara 
perguruan tinggi satu dengan lainnya. Maka, setiap perguruan tinggi 
dibebaskan memilih caranya masing-masing dengan tujuan untuk 
menarik konsumen. 

Kedua, prinsip kejujuran dalam perguruan tinggi merupakan 
sebuah unsur yang penting, sebab perguruan tinggi merupakan 
lembaga pendidikan yang menjadi acuan dari masyarakat untuk 
mendapatkan informasi atau sebuah ilmu yang bersifat realita dan 
jujur.  Prinsip kejujuran erat kaitannya dengan kepercayaan. Sebagai 
contoh, perguruan tinggi A beberapa tahun terakhir mengalami 
peningkatan akreditas yang sangat baik, serta respons positif yang 
diterima dan tingkat peminat dari masyarakat ikut meningkat. 
Namun, pada tahun berikutnya, seandainya perguruan tinggi A 
didakwa telah melakukan penggelapan sebuah dana bantuan yang 
akan disalurkan untuk mahasiswany maka dari sinilah mulai 
hilangnya kepercayaan pihak masyarakat dan mahasiswa terhadap 
kampus tersebut. Atas dasar ini pula produksi sebuah produk dari 
perguruan tinggi itu akan menjadi sulit dipasarkan. Sebab, perguruan 
tinggi merupakan lembaga pendidikan pencetak lulusan yang 
berintelektual tinggi dan jujur. Apabila, sebuah perguruan tinggi 
tidak memakai prinsip intelektual maka dikhawatirkan para 
lulusannya menjadi intelektual yang gagal.

Ketiga, prinsip keadilan di dalam perguruan tinggi 
merupakan penerapan keserataan dalam bidang loyalitas pelayanan 
jasa. Setiap konsumen dalam hal ini adalah mahasiswa wajib 
diberikan hak seadil-adilnya. Jangan sampai peran keadilan di sebuah 
perguruan tinggi itu gagal, sebab akan mengakibatkan turunnya 
loyalitas mahasiswa terhadap perguruan tinggi tersebut. Sebagai 
contoh, pemerataan keadilan di dalam kelas oleh dosen kepada 
mahasiswa. Dosen dan mahasiswa mengedepankan kedisiplinan dan 
hak masing masing. Ketika dosen memberikan sebuah peraturan 
kepada mahasiswa, maka kedua belah pihak haruslah menaati aturan 
tersebut. Demikian juga dalam pemberian ilmu kepada setiap 
mahasiswa, dosen tidak boleh memilih-milih kepada siapa ilmunya 
akan ia berikan, dengan memandang sebelah mata kepada mahasiswa 
satu dengan yang lainnya. Ini merupakan penerapan keadilan yang 
paling sederhana di perguruan tinggi.

Keempat, prinsip saling menguntungkan dalam perguruan 
tinggi ialah konsep berbagi hasil dari sebuah keberhasilan suatu 
produksi. Hal ini terjadi akibat loyalitas perguruan tinggi terhadap 
konsumen dalam pelayanan jasanya. Misal, apabila sebuah 
perguruan tinggi meningkatkan kesejahteraan mahasiswanya dengan 
perbaikan fasilitas dan pelayanan, maka mahasiswa tersebut akan 
menjadi loyal pula untuk memberikan respons positif kepada 
perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, mahasiswa yang 
berkuliah di sebuah kampus menceritakan hal positif mengenai 
kampusnya di lingkungan tempat ia tinggal, maka respons 
masyarakat akan baik pula. Bahkan ini juga merupakan salah satu 
cara promosi yang secara tidak langsung didapatkan oleh pihak 
perguruan tinggi.

Kelima, prinsip integritas moral. Ini merupakan hal penting 
yang mencakup kejujuran, kesadaran, dan pemahaman mengenai 
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prinsip-prinsip dalam etika pemasaran produk pada perguruan tinggi. 
Sederhananya saja, integritas moral adalah usaha menjaga nama baik 
atau citra perguruan tinggi di mata masyarakat. Menunjukkan 
kekonsistenan dalam memberikan pelayanan jasanya kepada 
konsumen serta segala fasilitas pada perguruan tinggi tersebut. 
Misalnya, dalam sumber dana sebuah perguruan tinggi mengalami 
penurunan yang cukup signifikan selama masa pandemi, hal tersebut 
memicu penurunan loyalitas perguruan tinggi tersebut kepada 
konsumennya. Maka, hal ini malah membuat perguruan tinggi 
tersebut mendapatkan penurunan respons juga dari konsumen. 
Bagaimana yang ideal? yaitu dengan tetap konsisten dalam mutu 
layanan jasa atau dengan cara memberikan pemahaman yang baik 
tanpa membuat kecewa atau mengesampingkan konsumen.

Selanjutnya terkait tentang konsep pemahaman  produk yang 
ada di perguruan tinggi agar tidak menjadi sebuah kesalahpahaman 
maka ada baiknya perguruan tinggi menjelaskan mengenai produksi 
sebuah produk. Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menjadi 
sarana untuk mengembangkan IPTEK. Sehingga, perguruan tinggi 
juga menjadi ujung tombak penelitian serta pengabdian di tengah-
tengah masyarakat. Produk yang disalurkan oleh perguruan tinggi 
ialah jasa layanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah 
mahasiswa yang menjadi konsumen utama. 
� Bachtiar (2011) menyatakan, pendidikan merupakan produk 
jasa yang dihasikan dari lembaga pendidikan yang bersifat 
nonprofit, sehingga hasil dari proses pendidikan kasad mata. Untuk 
mengenal lebih dalam dari pemasaran pendidikan maka kita harus 
mengenal terlebih dahulu pengertian dan karakteristik jasa dan 
konsep pemasaran sehingga penerapan konsep pemasaran 
pendidikan ada pada posisi yang tepat sesuai dengan nilai dan sifat 
dari pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan yang dapat 

laku dipasarkan ialah:
1.  Ada produk sebagai komoditas; 
2. Produknya  memiliki standar, spesifikasi, dan kemasan; 
3.  Punya pangsa/sasaran yang jelas; 
4. Punya jaringan dan media; dan 
5.  Tenaga pemasar.

Memahami pendapat di atas, pendidikan dalam hal ini 
perguruan tinggi merupakan produsen yang memproduksi jasa yang 
bersifat nonprofit. Telah jelas produk yang diproduksi perguruan 
tinggi bersifat jasa layanan, standar, spesifikasi, dan kemasan produk 
di perguruan tinggi ialah dalam bentuk kurikulum dan akreditasi.  
Lembaga pemerintah yang akan melegalisasi hal tersebut yaitu 
Kementr ian  Rise t ,  Teknologi ,  dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti). Spesifikasinya adalah teknologi dan intelektual 
ilmiah. Pangsa/sasaran yang dituju oleh perguruan tinggi ialah 
masyarakat, lebih dikhususkan lagi untuk mahasiswa sebagai 
konsumen utama. Jaringan dan media yang dilakukan perguruan 
tinggi dalam melakukan pemasaran ialah dengan cara penggunaan 
teknologi berbasis web dan perangkat yang sejenis. Sebab hampir 
semua kampus kini telah memiliki laman web mereka sendiri.

Media yang digunakan juga ialah pemasaran secara langsung, 
yaitu dalam program door to door yang dilakukan pihak perguruan 
tinggi ke setiap Sekolah Menengah Atas (SMA) dan ke lingkungan 
masyarakat secara langsung lewat program kerja Pengabdian 
Masyarakat yang dilakukan oleh para aktivis akademisi perguruan 
tinggi tersebut. Tenaga pemasar terdapat dua indikator penting yang 
menjadi tenaga pemasar, yaitu mahasiswa dan tenaga pendidik atau 
staf perguruan tinggi tersebut. 

Dalam dunia perguruan tinggi bahan baku untuk menghasil-
kan sebuah produk ialah manusia dalam artian sumber daya manusia 
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prinsip-prinsip dalam etika pemasaran produk pada perguruan tinggi. 
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yang akan digunakan sebagai proses pengelolaan suatu produk 
perguruan tinggi. Keunggulan sumber daya manusia dalam menjadi 
bahan baku produk jasa dalam perguruan tinggi inilah yang akan 
memberikan gambaran akan keberhasilan suatu produk jasa yang 
diciptakan. Siapa yang termasuk dalam sumber daya manusia di 
perguruan tinggi? Pastinya yang paling berpengaruh di dalam 
perguruan tinggi ialah tenaga pendidik dan kependidikan atau disebut 
dengan dosen. Artinya semakin tinggi kualitas tenaga didik maka 
semakin baguslah kualitas perguruan tinggi tersebut.

Setelah memahami kualifikasi dan bentuk produk apa saja 
yang laku dipasarkan oleh perguruan tinggi, maka kegiatan 
selanjutnya ialah memperhatikan langkah-langkah dalam mengelola 
pemasaran produk pada perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk 
lebih mematangkan pemasaran produk yang diproduksi oleh 
perguruan tinggi, serta dapat memaksimalkan pengelolaan 
produksinya. 

Berbicara tentang memaksimalkan pengelolaan produksi, 
tentu dibutuhkan strategi yang tepat untuk melaksanakannya. Dalam 
konteks permasalahan di atas, ada beberapa cara yang bisa dilakukan 
oleh perguruan tinggi agar pemasaran perguruan tinggi dapat dikelola 
dengan baik. Adapun cara yang bisa kita lakukan ialah sebagai 
berikut:
1. Mengenali Pangsa Pasar (Masyarakat sebagai Konsumen 

Utama)
Perguruan tinggi harus memahami bahwa masyarakat adalah 

sasaran utama dalam pemasaran pendidikan. Oleh sebab itu 
perguruan tinggi mesti mengenali kebutuhan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat dalam konteks pendidikan. Tentu saja masyarakat 
memiliki harapan yang besar agar perguruan tinggi memberikan 
benefit yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga perguruan tinggi 

berupaya untuk menyediakan atribut pendidikan yang menjadi 
kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan pokok dalam pendidikan. 
Setelah mampu menyediakan atribut pendidikan yang dibutuhkan 
langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan sekolah agar bisa 
mendapatkan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kampus 
yang akan dibina.
2. Diferensiasi Produk

Untuk mencari perhatian pasar dengan cara efektif dapat 
melakukan diferensiasi. Semakin banyak perguruan tinggi yang 
muncul, membuat orang tua mahasiswa akan sulit untuk memilih 
perguruan tinggi bagi anaknya disebabkan atribut-atribut kepenting-
an antara perguruan tinggi satu dengan lainnya semakin standar.
3. Proses Interaksi (Berkomunikasi dalam Pemasaran Produk)

Setelah memahami dan mengenali pangsa pasar, diferensiasi 
produk hal yang tak bisa diabaikan ialah bagaimana proses interaksi 
(berkomunikasi dalam pemasaran produk). Masyarakat perlu 
mengetahui informasi yang lengkap terkait dengan produk-produk 
yang dihasilkan oleh perguruan tinggi termasuk menyangkut hal-hal 
yang berhubungan dengan pemenuhan sumber daya manusia 
berkualitas sebagai calon pendidik untuk para siswa selaku calon 
masyarakat kampus yang didik untuk dibina. Agar lebih elegan, 
umumnya perguruan tinggi akan mengadakan penyuluhan baik itu di 
sekolah maupun di lingkungan permukiman penduduk melalui 
pengabdian kepada masyarakat. Selain dari itu, perguruan tinggi juga 
bisa mengadakan seminar atau membuat publikasi prestasi yang 
diraih oleh perguruan tinggi di surat kabar/elektronik agar diketahui 
oleh masyarakat luas.

Dari langkah-langkah yang telah jelas dipaparkan di atas, 
dapat kita pahami bahwa langkah yang penting untuk memasarkan 
produk jasa pendidikan di perguruan tinggi ialah memahami hal 
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terkait bagaimana mengenali pangsa pasar, diferensiasi produk, dan 
pemahaman proses interaksi (berkomunikasi dalam pemasaran 
produk). Dapat ditarik kesimpulan,standardisasi produk dan 
pengomunikasian ialah hal yang cukup penting agar pesan-pesan yang 
dimaksudkan mudah dipahami dan diminati oleh masyarakat atau 
konsumen. Langkah-langkah tersebut merupakan satu-kesatuan dari 
proses penyajian pemasaran yang ideal.

Pemasaran ideal yang dimaksudkan ialah proses dari tahap-
tahap pemasaran, mulai dari perencanaan, proses pengenalan hingga 
langkah-langkah dalam mengelola proses pemasaran suatu produk. 
Tentu saja semua tidak terlepas daripada kode etik dan etika dalam 
proses pemasaran produk dan produksi jasa pada perguruan tinggi.

Memang tidaklah mudah mengategorikan bahwa etis atau 
tidaknya sebuah pemasaran (marketing ethics). Salah satu yang 
menjadi tolok ukur untuk melaksanakan pemasaran yang memang 
beretika dapat merujuk pada kode etik pemasaran yang diciptakan 
oleh American Marketing Association (AMA) bahwa “Pemasar harus 
menegakkan dan mengedepankan integritas, kehormatan dan 
martabat profesi marketing dengan cara jujur dalam melayani 
konsumen, klien, pegawai, pemasok, distributor dan masyarakat”.

Dikatakan juga, ternyata AMA sendiri belum tentu lengkap 
dijadikan pedoman dalam etika pemasaran. Sebab, masih banyaknya 
hal-hal yang menjadi persoalan tidak dicakup olehnya. Namun, AMA 
juga masih berkomitmen selalu mempromosikan acuan-acuan 
tertinggi sebagai nilai dan norma yang dapat dijadikan acuan bagi 
para praktisi, pengamat atau akademisi. 

Sebuah nilai mampu diterima dengan baik apabila pasar bisa 
menghargainya. Perusahaan ataupun perguruan tinggi sebagai 
penyedia jasa layanan yang memasarkan produk harus menyadari 
bahwa apa yang dilakukan tersebut bukan hanya untuk kalangan 

internal seperti karyawan ataupun masyarakat di perguruan tinggi 
saja. Tetapi, hal ini berdampak sekaligus mempertanggung-
jawabkannya di depan masyarakat umum. Maka dari itu, perusahaan 
ataupun perguruan tinggi harus memahami pertanggungjawaban 
segala aktivitas pemasaran yang dilakukannya, juga seperti kegiatan 
promosi, iklan dan kegiatan yang menyangkut masyarakat umum.

Perguruan tinggi mampu mempertahankan nilai-nilai etika 
yang dijunjung tinggi agar bisa mendapatkan keyakinan dari 
konsumen dan masyarakat umum disebabkan oleh integritas yang 
baik, kegiatan promosi dan periklanan dilakukan dengan kejujuran 
serta tanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilakukan dan juga 
bersifat transparan atau tidak ada yang disembunyikan dan ditutup-
tutupi.
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BAB III
KUALITAS HUBUNGAN (RELATIONSHIP QUALITY) 

BERBASIS LOYALITAS MAHASISWA, ORANG TUA, DAN 
DOSEN

3.1  PENGERTIAN KUALITAS HUBUNGAN 
(RELATIONSHIP QUALITY)
Relationship atau hubungan dengan konsumen ialah sebuah 

cara untuk menjembatani batasan-batasan antara satu pihak dengan 
pihak lainnya. Baik itu perusahaan, lembaga, atau instansi 
pemerintah. Apabila hubungan tersebut terikat sangat baik, pasti 
berdampak baik pula untuk kedua belah pihak sehingga sama-sama 
mendapatkan keuntungan. Indikasi dalam hubungan kedua belah 
pihak bisa berjalan lama apabila keduanya saling memahami satu 
sama lain. 

Seperti yang didefinisikan J. Broc Smith dalam Soetomo 
(2002), “Relationship Quality (RQ) sebagai sebuah konsep yang 
terdiri dari berbagai pengaruh positif yang ditimbulkan oleh suatu 
hubungan yang mencerminkan keseluruhan hubungan dan luasnya 
hubungan kepada pihak yang dipenuhi kebutuhan dan harapannya.”

Hubungan yang bersifat menguntungkan bagi kedua belah 
pihak memberikan dampak yang positif. Cerminan dari hubungan 
yang positif itu akan terlihat dari semakin meluasnya sebuah relasi. 
Jika sebuah hubungan semakin luas dan pihak mitra merasa 
kebutuhannya terpenuhi, maka selanjutnya akan ada harapan 
kerjasama berkelanjutan. 

Pendapat lain tentang RQ dipaparkan Kumar, Scheer dan 
Steenkamp dalam Jasfar (2002) bahwa, “RQ berkaitan dengan hal 
yang mencakup masalah konflik, kepercayaan, komitmen, dan 
kesinambungan hubungan di masa mendatang. Kualitas hubungan 

yang baik akan menurunkan level konflik dan sebaliknya 
memperbesar kepercayaan, komitmen, berlanjutnya hubungan 
jangka panjang dan kelanjutan investasi”.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, tidak ada hubungan 
yang terjalin tanpa konflik di dalamnya. Namun, bagaimana menekan 
sebuah konflik sehingga tidak meluas dan jika pun ada dapat 
dicarikan solusi sebaik mungkin bagi kedua belah pihak. 

Setelah sebuah proses hubungan dijalani, maka timbullah 
sebuah konsep yang baik. Sebagai contoh, sebuah perusahaan 
mengalami kendala dalam proses struktural dan keuangannya, maka 
apabila perusahaan telah menjalin hubungan baik dengan perusahaan 
lain, masalah tersebut akan dapat diatasi. Ini juga yang disebut adanya 
unsur timbal balik atau feedback positif di antara keduanya. Proses 
selanjutnya ialah bagaimana cara kedua perusahaan tersebut dapat 
berkomitmen dalam hubungan yang telah terjalin.

Komitmen inilah yang menjadikan proses hubungan berjalan 
dengan jangka waktu panjang, setelah itu timbullah rasa saling 
memiliki dan menguntungkan, hingga kemungkinan untuk berpecah 
akan semakin kecil. Dari proses itulah muncul yang dinamakan 
dengan perceived atau kualitas yang dirasakan. Hal ini senada dengan 
pemikiran yang disampaikan oleh Chan (2003), “Istilah relationship 
quality berarti kualitas dipersepsi berdasarkan kehangatan suatu 
hubungan.”

Di samping pemahaman mengenai hubungan antar sesama 
pihak yang saling menyetujui, relationship juga kerap kita dengar 
dalam bidang pemasaran. Pemasaran yang dimaksud ialah segala 
upaya menjual dan memperkenalkan sebuah produk yang diproduksi 
suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari permintaan 
konsumen. Terkait dengan hal itu, pemasaran untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen bukanlah tanpa adanya pertimbangan. Dengan 
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BAB III
KUALITAS HUBUNGAN (RELATIONSHIP QUALITY) 

BERBASIS LOYALITAS MAHASISWA, ORANG TUA, DAN 
DOSEN

3.1  PENGERTIAN KUALITAS HUBUNGAN 
(RELATIONSHIP QUALITY)
Relationship atau hubungan dengan konsumen ialah sebuah 

cara untuk menjembatani batasan-batasan antara satu pihak dengan 
pihak lainnya. Baik itu perusahaan, lembaga, atau instansi 
pemerintah. Apabila hubungan tersebut terikat sangat baik, pasti 
berdampak baik pula untuk kedua belah pihak sehingga sama-sama 
mendapatkan keuntungan. Indikasi dalam hubungan kedua belah 
pihak bisa berjalan lama apabila keduanya saling memahami satu 
sama lain. 

Seperti yang didefinisikan J. Broc Smith dalam Soetomo 
(2002), “Relationship Quality (RQ) sebagai sebuah konsep yang 
terdiri dari berbagai pengaruh positif yang ditimbulkan oleh suatu 
hubungan yang mencerminkan keseluruhan hubungan dan luasnya 
hubungan kepada pihak yang dipenuhi kebutuhan dan harapannya.”

Hubungan yang bersifat menguntungkan bagi kedua belah 
pihak memberikan dampak yang positif. Cerminan dari hubungan 
yang positif itu akan terlihat dari semakin meluasnya sebuah relasi. 
Jika sebuah hubungan semakin luas dan pihak mitra merasa 
kebutuhannya terpenuhi, maka selanjutnya akan ada harapan 
kerjasama berkelanjutan. 

Pendapat lain tentang RQ dipaparkan Kumar, Scheer dan 
Steenkamp dalam Jasfar (2002) bahwa, “RQ berkaitan dengan hal 
yang mencakup masalah konflik, kepercayaan, komitmen, dan 
kesinambungan hubungan di masa mendatang. Kualitas hubungan 

yang baik akan menurunkan level konflik dan sebaliknya 
memperbesar kepercayaan, komitmen, berlanjutnya hubungan 
jangka panjang dan kelanjutan investasi”.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, tidak ada hubungan 
yang terjalin tanpa konflik di dalamnya. Namun, bagaimana menekan 
sebuah konflik sehingga tidak meluas dan jika pun ada dapat 
dicarikan solusi sebaik mungkin bagi kedua belah pihak. 

Setelah sebuah proses hubungan dijalani, maka timbullah 
sebuah konsep yang baik. Sebagai contoh, sebuah perusahaan 
mengalami kendala dalam proses struktural dan keuangannya, maka 
apabila perusahaan telah menjalin hubungan baik dengan perusahaan 
lain, masalah tersebut akan dapat diatasi. Ini juga yang disebut adanya 
unsur timbal balik atau feedback positif di antara keduanya. Proses 
selanjutnya ialah bagaimana cara kedua perusahaan tersebut dapat 
berkomitmen dalam hubungan yang telah terjalin.

Komitmen inilah yang menjadikan proses hubungan berjalan 
dengan jangka waktu panjang, setelah itu timbullah rasa saling 
memiliki dan menguntungkan, hingga kemungkinan untuk berpecah 
akan semakin kecil. Dari proses itulah muncul yang dinamakan 
dengan perceived atau kualitas yang dirasakan. Hal ini senada dengan 
pemikiran yang disampaikan oleh Chan (2003), “Istilah relationship 
quality berarti kualitas dipersepsi berdasarkan kehangatan suatu 
hubungan.”

Di samping pemahaman mengenai hubungan antar sesama 
pihak yang saling menyetujui, relationship juga kerap kita dengar 
dalam bidang pemasaran. Pemasaran yang dimaksud ialah segala 
upaya menjual dan memperkenalkan sebuah produk yang diproduksi 
suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari permintaan 
konsumen. Terkait dengan hal itu, pemasaran untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen bukanlah tanpa adanya pertimbangan. Dengan 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 58 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 59

menggunakan  relationship maka kemudahan dalam pemasaran akan 
tercipta.

Menyesuaikan penjelasan di atas, relationship quality 
berperan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar permintaan dan 
respons pasar terhadap produk yang diproduksi, menjadi bahan dalam 
memahami kualitas produk untuk lebih mudah mengenal segmen 
pasar. Oleh sebab itu, kualitas hubungan antara produsen dengan 
konsumen harus terjalin secara baik dalam konteks ini produsen mesti 
meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan memang 
dibutuhkan oleh mereka.

Kualitas hubungan ialah susunan kesesuaian dalam 
pemenuhan keinginan konsumen yang berhubungan mengenai 
produk dan kualitasnya secara menyeluruh. Produk untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen ialah produk yang mempunyai mutu tinggi. 
Kualitas hubungan menyambung dengan konsep dalam pemasaran 
sebuah produk. Maka, dapat dipahami ruang lingkup dalam sebuah 
relationship cukup luas dan banyak berfungsi dalam proses 
pemasaran.

Senada dengan Barnes (1997), “Hubungan konteks 
pemasaran (relationship quality) sangat diperlukan karena dapat 
meningkatkan ikatan emosional dari sudut pandang konsumen. 
Output terbesar dari relationship marketing adalah konsep kesetiaan 
konsumen. Relationship marketing memiliki tujuan utama yaitu 
untuk mengembangkan basis konsumen yang telah membentuk 
hubungan yang kuat dengan produk/jasa.” 
� Relationship quality dalam pemasaran adalah salah satu hal 
yang digunakan untuk meningkatkan ikatan emosional konsumen 
yang akan membangun rasa cinta konsumen terhadap suatu produk 
yang dipasarkan. Dari ikatan emosional tersebut, timbullah kesetiaan 
dari konsumen atas produk yang ia pakai, hubungan yang baik akan 

berdampak baik untuk membentuk hubungan yang kuat dan bertahan 
lama antara konsumen dan perusahaan. 

Dalam konteks pendidikan, Moore dan Bowden-Everson 
(2012) berpendapat, “Relationship marketing mencakup strategi 
yang dirancang untuk menarik, membangun, dan mengkonsolidasi-
kan hubungan dengan para pemangku kepentingan seperti 
mahasiswa, orang tua, kelompok referensi, dan instansi pemerintah 
terkait untuk mempertahankan mahasiswa yang ada.”

Strategi marketing ini tentu harus memperhatikan berbagai 
aspek. Mempertimbangkan kepentingan orang tua, mahasiswa, 
instansi terkait, dan kelompok yang menjadi referensi sehingga 
kehadiran perguruan tinggi yang dihadirkan mampu menjawab apa 
yang dibutuhkan dengan memperkuat beragam sisi untuk eksistensi 
yang panjang. 

Untuk memperkuat, Ackerman dan Schibrowsky (2007) 
menyatakan “Inisiatif ikatan sosial, keuangan, dan struktural dapat 
membantu perguruan tinggi mencapai pengalaman positif, kepuasan, 
kepercayaan, dan kesetiaan mahasiswa.”

Pentingnya relationship marketing baik pada perusahaan 
ataupun pada lembaga pendidikan yaitu untuk meningkatkan sektor 
perusahaan dan lembaga pendidikan tinggi dalam agenda 
pembangunannya. Semakin baik relationship marketing-nya 
semakin baik pula agenda-agenda pembangunan yang akan berjalan.  

3.1.1  Konsep Relationship Quality
Secara keseluruhan, konsep relationship quality seperti yang 

dinyatakan Dorsch, dkk (1998) adalah “Conceptualized relationship 
quality as a buyer's level trust, commitment and satisfaction to a 
seller firm.” Pendapat tersebut mengandung pengertian dalam 
mengadakan hubungan dengan perusahaan, konsumen harus 
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memiliki tingkat keyakinan, tanggung jawab, dan kepuasan.
 Komitmen dan kepercayaan adalah konsep sebuah kualitas 

hubungan (relationship quality) merujuk lagi pada kepuasan dari 
hasil dan kerjasama yang dilakukan beberapa pihak. Konsep-konsep 
ini berperan penting pada sistem pemasaran. Pendekatan-pendekatan 
yang baik hingga menciptakan relasi yang baik. Pemasaran produk 
dari sebuah perusahaan akan meningkat bila tercipta relasi yang juga 
meningkatkan jaringan pemasaran tersebut. 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada relationship quality di 
antaranya:
1) Ciri Khas Perusahaan: Apabila perusahaan menunjukkan 

reputasi yang positif, semisal dikenal jujur dibuktikan dengan 
memenuhi janji, hal tersebut akan sangat berdampak pada 
kepercayaan konsumen sebagai dasar untuk membangun 
hubungan lebih bertahan lama.

2) Ciri Khas Wiraniaga: Untuk mewujudkan ikatan antara 
wiraniaga dan konsumen kontak langsung (mutual 
disclosure) sangatlah berpengaruh, banyak transaksi yang 
terjadi dikarenakan pencapaian wiraniaga dalam mengadakan 
kontak pertama, kebalikannya jika kontak pertama menjadi 
penyebab gagal rencana penjualan disebabkan hubungan 
yang kurang baik sudah tercipta sedari awal.

3) Ciri Khas Hubungan Wiraniaga: Ciri khas mengenai 
frekuensi hubungan wiraniaga dengan konsumen serta 
hubungan jangka panjang tersebut memungkinkan konsumen 
dapat memperhatikan sikap wiraniaga.
Dari ke tiga faktor di atas dipahami, peranan relationship 

cukup luas. Hal tersebut lagi-lagi sangat terkait dengan jaringan yang 
menimbulkan keuntungan bersama. Kepercayaan timbul dari suatu 
proses yang tidak instan dilakukan oleh kedua belah pihak. Bentuk-

bentuk proses menuju pada jalinan kepercayaan cukup panjang 
hingga mencipta hubungan kualitas yang baik. Sebagai contoh, ketika 
sebuah perusahaan ingin menjalin kerja sama dengan perusahaan 
lain, maka pendekatan yang digunakan ialah citra baik dari 
perusahaan sendiri. Inilah awal dari sebuah proses relationship. 
Selanjutnya, kualitas dan kuantitas perusahaan tersebut hingga hal-
hal apa yang pernah dilakukan perusahaan tersebut untuk 
menciptakan  kemaslahatan masyarakat di sekitarnya.

3.1.2  Penerapan RQ di Perguruan Tinggi
Penerapan RQ pada perguruan tinggi dipandang penting dan 

bernilai bagi keberlangsungan perguruan tinggi. Bila sebuah 
perguruan tinggi berhasil menerapkan relationship pada konsumen, 
dalam hal ini ialah mahasiswa maka loyalitas dari mahasiswa tersebut 
mudah didapatkan. Begitu juga bagi masyarakat yang memandang 
perguruan tinggi tersebut. 

Menyangkut penerapan relationship qualiy pada perguruan 
tinggi, Jasfar (2002) memberikan pernyataan mengenai pengertian 
relationship quality pada perguruan tinggi bahwa, “Penerapan 
relationship quality oleh suatu perusahaan akan berdampak positif, 
karena bisa meningkatkan niat membeli kembali (repurchase 
intention) pada konsumen sehingga berdampak positif bagi loyalitas 
pelanggan. Layaknya RQ yang diterapkan oleh perusahaan asuransi 
di mana company reputation, sales person characteristic, sales 
person relationship, sales person skill, price perceived value, 
company reputation, sales person characteristic berpengaruh 
terhadap relationship quality. Selanjutnya relationship quality 
tersebut akan berdampak terhadap loyalitas pelanggan, semakin baik 
relationship quality antara perusahaan dan pelanggan maka loyalitas 
pelanggan semakin meningkat.”
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Penerapan relationship oleh perguruan tinggi juga akan 
berdampak positif bilamana mendapatkan respons positif juga dari 
konsumen. Apabila respons yang diberikan dari konsumen tidak baik, 
maka relationship pada perguruan tinggi tidaklah tercipta. 
Selanjutnya, relationship sebagaimana yang dimengerti ialah 
dampak atas keloyalan perguruan tinggi dengan konsumennya, 
demikian juga sebaliknya. Inilah yang dinamakan keterciptaan 
relationship pada perguruan tinggi.

Semakin baik hubungan antara perguruan tinggi dengan 
konsumen, maka semakin baiklah citra perguruan tinggi tersebut. 
Apa pentingnya citra bagi perguruan tinggi? Apabila perguruan tinggi 
mempunyai hubungan baik di masyarakat, kemungkinan besar 
perguruan tinggi itu akan menjadi tolok ukur kesuksesaan dalam 
menimba ilmu di perguruan tinggi tersebut.

Kita ambil contoh, perbandingan antara jumlah mahasiswa 
perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B. Jumlah mahasiswa 
perguruan tinggi A sebesar 80.899. Sedangkan di perguruan tinggi B 
sebesar 26.153. Dari data tersebut diperoleh hipotesis bahwa 
perguruan tinggi A memiliki citra yang baik di mata masyarakat. 

Merujuk pada fungsi perguruan tinggi, yaitu menjadi wadah 
pencipta lulusan berintergitas dan berintelektual tinggi maka hal ini 
juga merupakan bagian konsep dalam membangun citra perguruan 
tinggi. Bila perguruan tinggi berhasil menciptakan lulusan yang 
membawa kemaslahatan bagi masyarakat, maka itu menjadi satu cara 
untuk mengambil hati masyarakat. 

Dari sini pula sebagai langkah untuk menjalin hubungan baik 
dengan konsumen atau relationship quality. Perguruan tinggi adalah 
salah satu wujud lembaga sosial formal yang mempunyai pola-pola 
hubungan eksternal dan internal. Pola hubungan eksternal berkaitan 
dengan masyarakat, pelaku pasar dan pemerintah, sedangkan 

hubungan internal berkaitan dengan kepentingan stakeholders, 
pegawai, dan mahasiswa. Saat ini iklim yang semakin kompetitif 
menuntut perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia jasa 
pendidikan yang bergerak terhadap kepentingan stakeholders, 
khususnya mahasiswa sebagai kekayaan terpenting perguruan tinggi. 
Maka dari itu, mengetahui yang jadi harapan dan keinginan 
mahasiswa adalah hal esensial yang harus terus dilakukan dan 
diperhatikan serta diimplementasikan dalam bentuk nyata. 

Gambar 3.1 Keakraban dosen dan mahasiswa di kantin kejujuran
UMN Al-Washliyah Medan

Sumber : Dokumentasi UMN Al Washliyah

Berdasarkan pola hubungan eksternal dan internal suatu 
lembaga yang telah dijelaskan di atas, pola hubungan eksternal 
berkaitan dengan masyarakat, atau biasa disebut Humas, pelaku 
dasar, dan pemerintahan. Setiap unsur-unsur dalam perguruan tinggi 
tersebut membutuhkan pengetahun public relation untuk mencipta-
kan hubungan yang lebih luas sehingga berdampak baik bagi 
perguruan tinggi tersebut, sedangkan pola internal berkaitan dengan 
stakeholders, pegawai, dan mahasiswa dalam lingkungan perguruan 
tinggi. 
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Gambar 3.1 Keakraban dosen dan mahasiswa di kantin kejujuran
UMN Al-Washliyah Medan

Sumber : Dokumentasi UMN Al Washliyah

Berdasarkan pola hubungan eksternal dan internal suatu 
lembaga yang telah dijelaskan di atas, pola hubungan eksternal 
berkaitan dengan masyarakat, atau biasa disebut Humas, pelaku 
dasar, dan pemerintahan. Setiap unsur-unsur dalam perguruan tinggi 
tersebut membutuhkan pengetahun public relation untuk mencipta-
kan hubungan yang lebih luas sehingga berdampak baik bagi 
perguruan tinggi tersebut, sedangkan pola internal berkaitan dengan 
stakeholders, pegawai, dan mahasiswa dalam lingkungan perguruan 
tinggi. 
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Memahami pengertian kata stakeholder dalam public relation 
adalah sebuah kepentingan usaha yang dimiliki siapapun yang 
bersangkutan. Hal tersebut juga dikatakan sebagai orang yang 
berkepetingan atau juru kuncinya (tokoh utama). Fungsi daripada 
stakeholder ialah mampu mempengaruhi sebuah kebijakan dan juga 
dijadikan panutan bagi anggotanya.

Oleh karena itu untuk mendapatkan relation quality pada 
perguruan tinggi sangat diperlukan kedua pola tersebut. Tingginya 
kompetisi menuntut perguruan tinggi harus lebih melihat pentingnya 
dua pola, terkhusus pola internal yang menjadi hal paling dasar pada 
perguruan tinggi. Penerapan yang nyata dalam membangun suatu 
hubungan agar harapan dan kepercayaan mahasiswa dapat terus 
diperhatikan sehingga kualitas relasional meningkatkan reputasi 
positif. 

Yang, dkk (2008) menjelaskan, “Kualitas relasional dan 
reputasi bisa berkorelasi positif dan negatif bergantung pandangan 
subjektif masing-masing mahasiswa berdasarkan pengalaman, 
interaksi dan informasi mereka. Kualitas relational akan bergantung 
pada kualitas akademik dan program kegiatan mahasiswa di 
universitas. Temuan mereka menunjukkan bahwa hubungan 
mahasiswa-universitas yang baik memiliki potensi untuk 
meningkatkan reputasi positif universitas di pasar pendidikan.” 
� Merujuk dari reputasi sebuah univesitas, faktor yang sangat 
penting dalam mempertahankan kualitas hubungan jangka panjang 
adalah reputasi yang positif dari para mahasiswa. Untuk memper-
tahankan reputasi positif jauh lebih sulit jika dibandingkan meruntuh-
kannya. Proses untuk membangun reputasi bukanlah proses yang 
gampang dan cepat tetapi terus menerus dalam waktu yang lama. 
Sebaliknya, meruntuhkan reputasi jauh lebih mudah hanya dengan 
memerlukan beberapa menit saja. Seperti sebuah kasus, sering 

terlihat sebuah perusahaan berkembang cepat dan membuatnya 
terlihat baik-baik saja, kemudian muncul suatu krisis yang 
memberikan dampak negatif bagi reputasi perusahaan tersebut.

3.1.2.1  RQ BERBASIS ORANG TUA MAHASISWA
Sikap mahasiswa yang memutuskan jalan perkuliahannya 

berimbas pada perspektif hubungan mahasiswa terhadap perguruan 
tinggi (universitas). Pemicu yang berusaha ditemukan ialah faktor 
internal pribadi mahasiswa seperti konteks kondisi keluarga, 
keterampilan, dan keahlian di bidang akademik mahasiswa, sekolah 
asal dan lainnya yang berpengaruh terhadap ketetapan dan unifikasi 
mahasiswa terhadap perguruan tinggi.

Pengaruh orang tua dalam perhitungan seorang anak yang 
ingin masuk ke perguruan tinggi juga sangat besar, termasuk juga 
motivasi dari orang tua dalam pemertahanan mahasiswa di perguruan 
tinggi. Melihat dari keunggulan dan akreditasi serta dampak dari 
kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, bahkan yang 
paling mendasar ialah kemampuan ekonomi keluarga yang sangat 
besar memengaruhi keloyalan dalam memilih sebuah perguruan 
tinggi. Sehingga tidak dapat dibantah bahwa orang tua dan keluarga 
merupakan komponen utama dalam mendukung pendidikan seorang 
anak.

Tidak dipungkiri lagi adanya perbedaan kualitas dari sebuah 
perguruan tinggi yang satu dengan lainnya menjadi aspek tersendiri 
dalam pemutusan pendidikan yang akan dipilih oleh setiap orang tua 
kepada anaknya. Aspek ini mendorong orang tua untuk memilih 
perguruan tinggi yang baik kepada anaknya. Maka dari itu perguruan 
tinggi hendaknya melakukan pendekatan-pendekatan secara baik 
dengan memajukan akreditasi dan kualitas dari lembaganya tersebut 
untuk menarik hati orang tua yang menjadi konsumen utama.
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Pendidikan yang berkualitas haruslah tercipta dari wbeberapa 
elemen yang berhubungan. Salah satu hal yang menentukan baik dan 
buruknya kualitas sebuah perguruan tinggi ialah hubungan perguruan 
tinggi tersebut dengan orang tua, inilah yang disebut dengan 
relationship. Hal tersebut dilihat dari keterlibatan orang tua mengenai 
pendidikan anak di perguruan tinggi. Maka, diperlukan adanya 
kerjasama ataupun integrasi yang baik di antara perguruan tinggi dan 
orang tua mahasiswa dalam hal memberikan rasa kepercayaan dan 
jaminan perkembangan serta pengaruh positif yang berdampak pada 
masa depan seorang mahasiswa.

Peran serta orang tua yang baik dapat menjadi hal positif bagi 
keberlangsungan mahasiswa dalam proses belajarnya di perguruan 
tinggi. Orang tua yang mendukung anaknya akan memberikan 
motivasi, semangat, dan potensi keberhasilan yang cukup besar bagi 
anaknya. Hal ini dapat dikatakan pola memengaruhi psikologis anak 
untuk yang lebih baik lagi. 

Menurut Prihantono, dkk (2018), “Orang tua memiliki hak 
dan kewajiban dalam menentukan pemilihan sekolah dasar bagi 
anaknya.”

Dari pendapat di atas, hak dan kewajiban dalam menentukan 
pilihan sekolah dasar itu ialah orang tua. Namun, fenomena ini terus 
berlanjut hingga sekarang, orang tua tidak hanya ikut berperan dalam 
pemilihan pendidikan sekolah dasar kepada anaknya, namun terus ke 
jenjang yang lebih tinggi lagi hingga masa perguruan tinggi. Kerap 
orang tua ikut berperan menentukan universitas yang akan dipilih 
untuk anaknya. 

Selanjutnya, proses membangun ketertarikan orang tua dalam 
pemilihan perguruan tinggi untuk anaknya yang akan berimplikasi 
pada hubungan orang tua dengan perguruan tinggi tersebut. Hal ini 
disampaikan oleh Palilati dalam Mujahidin, dkk (2018), “Loyalitas 

terhadap produk atau jasa diartikan dengan sebuah penyikapan yang 
memiliki perasaan senang (favorable) mengenai suatu produk, 
kemudian dibuktikan pada pembelian yang tetap dan berlanjut 
kepada sebuah merek produk tertentu dalam waktu yang panjang. 
Seorang pelanggan yang konsisten mempunyai praduga terhadap 
sesuatu yang ia beli dan siapa yang membelinya serta pembelian 
tersebut bukanlah kejadian yang acak.”

Penjabaran di atas menunjukkan ketika timbul rasa senang 
maka akan timbul rasa cocok terhadap apa yang dilihat dan didengar. 
Kemudian dari rasa tersebutlah timbul hasrat untuk menyukai produk 
tersebut. Proses tersebut terjadi setelah melakukan beberapa kegiatan 
seperti mencoba mencari tahu produk tersebut serta manfaat apa yang 
didapatkan dari produk itu. Maka ketika telah menyukai produk 
tersebut secara tidak sengaja akan memberitahukan barang dan 
layanan tersebut kepada pihak lain. Inilah yang menjadi acuan ketika 
orang tua ingin memilihkan perguruan tinggi yang cocok atau sesuai 
untuk anaknya.

Peran orang tua dalam membangun hubungan dengan 
perguruan tinggi melalui beberapa proses yang secara umum dapat 
disimpulkan yaitu dengan mencari tahu secara langsung atau 
mendengarkan informasi tentang perguruan tinggi tersebut dari orang 
lain. Pada umumnya perguruan tinggi akan menjadi terkenal di 
masyarakat disebabkan oleh dua hal yaitu karena kualitas yang baik 
atau citra positif, dan kualitas yang buruk atau citra negatif. 

Secara psikologis, orang tua selalu menggangap segala 
sesuatu yang akan diberikan kepada anak haruslah yang terbaik. Jadi, 
biasanya orang tua sangat selektif mencarikan pendidikan yang 
terbaik untuk anak-anaknya. Peran orang tua sampai saat ini begitu 
besar dalam proses pemilihan perguruan tinggi, di samping dari 
memberikan materi dan doa restu. Proses RQ tersebut akan muncul 
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dan menjadi feedback antara orang tua mahasiswa dengan perguruan 
tinggi.

Setelah mengetahui pengaruh orang tua dalam pendidikan 
anak yang akan berujung pada hubungan orang tua dengan lembaga 
pendidikan atau perguruan tinggi maka cara membangun hubungan 
baik dengan orang tua ialah persoalan yang wajib dipahami oleh 
perguruan tinggi. 

Pertama, perbaiki citra perguruan tinggi dengan memberikan 
efek positif bagi lingkungan sekitar serta masyarakat luas. Hal ini 
sangat menunjang eksistensi perguruan tinggi apalagi secara 
langsung memberikan manfaat dari pembangunan citra kepada 
masyarakat. Kedua, dengan memberikan komitmen dalam hal 
pelayanan dan kualitas perguruan tinggi serta memberikan 
kemudahan kepada orang tua dan mahasiswa, sebab jika kemudahan 
dalam hal administrasi dirasakan oleh mahasiswa dan orang tua maka 
ini dapat menjadikan hubungan baik di antara keduanya.

Relationship quality ialah hubungan baik dan menciptakan 
hasil yang baik, saling menguntungkan satu sama lain. Relationship 
quality berbasis orang tua merupakan pengertian dari pemahaman 
mengenai pemuasan kebutuhan konsumen dalam hal orang tua untuk 
membangun hubungan yang baik apabila hal tersebut terpenuhi. 
Sebab peran orang tua merupakan komponen utama dan pertama 
dalam mempengaruhi citra perguruan tinggi di lingkungan 
masyarakat. Dampak dari hubungan tersebut bagi perguruan tinggi 
ialah menjadikan citra yang baik serta memperpanjang usia 
perguruan tinggi.

3.1.2.2 RQ BERBASIS TENAGA PENGAJAR (DOSEN)
Tenaga pengajar (dosen) berperan penting bagi perguruan 

tinggi. Hal ini dikarenakan para dosen bertindak sebagai tokoh utama 
yang menjadi penyedia layanan pendidikan. Apabila kualitas layanan 
yang diberikan dosen baik sudah tentu akan mendorong pula 
peningkatan kualitas melalui perguruan tinggi tersebut.

Lembaga pendidikan yang salah satunya ialah perguruan 
tinggi pada prinsipnya berupaya untuk membangun intelektualitas 
mahasiswa sebagai generasi bangsa di masa depan. Oleh sebab itu 
dosen selaku pengajar harus memiliki kecakapan pengetahuan terkait 
kompetensi sosial, profesional, kepribadian, dan pedagogik.

Menurut Sanjaya dan Pratiwi (2018) “People merupakan aset 
utama dalam industri jasa, terlebih lagi people yang mempunyai 
kinerja yang kompeten. Kebutuhan konsumen terhadap karyawan  
berkinerja kompeten  akan  menyebabkan konsumen puas dan loyal. 
Begitu juga perguruan tinggi salah satu asetnya adalah dosen. Apalagi 
dosen yang berkompeten, maka akan membangun kepuasan 
mahasiswa dan loyalitas  mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, apabila 
terdapat dosen yang belum memenuhi kompetensi dengan baik  maka  
akan menyebabkan mahasiswa merasa tidak puas bahkan dirugikan.” 

Bahan baku dalam unsur utama pembangunan kualitas 
perguruan tinggi ialah dosen atau tenaga pendidik. Semakin loyal 
seorang dosen maka semakin mudah mendapatkan loyalitas 
mahasiswa. Dosen yang berkompeten kemungkinan besar dapat 
menciptakan sumber daya manusia yang terbaik pula. Kualitas 
sebuah perguruan  tinggi  dinilai  baik  apabila  kinerja  tenaga 
pendidik serta citra akademiknya dan sarana-prasarana juga  
memiliki fungsi yang baik pula seperti dari kompetensi-kompetensi 
para dosennya. Tentu, kualitas  jasa  yang  baik  mampu  memberikan  
kepuasan  bagi  pelanggan.
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� Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan  
Dosen dituliskan, “Pendidikan yang profesional dengan tugas 
mentran-formasikan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat.” Proses transformasi ilmu yang 
dilakukan oleh pendidik profesional pasti berpengaruh di kemudian 
hari. Pendidikan ialah ujung tombak bagi tersebar luasnya ilmu 
pengetahuan, melalui teknologi dan penelitian juga pengabdian. 
Adapun kemampuan yang harus dimiliki dosen meliputi empat hal: 
1. Kemampuan tenaga pendidik (dosen) dalam mengelola 

kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa. Kemampuan ini 
disebut dengan kompetensi pedagogik.

2. Kemampuan tenaga pendidik (dosen) terkait penguasaan 
materi yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan 
sebagai pondasi utama untuk transfer pelajaran bagi segenap 
mahasiswa. 

3. Kemampuan tenaga pendidik (dosen) untuk berperilaku baik, 
sebagai cermin bagi segenap mahasiswa dalam berke-
hidupan. 

4. Kemampuan tenaga pendidik (dosen) dalam interaksi yang 
nyaman terhadap anak didiknya. Selain itu, tenaga pendidik 
juga harus mempunyai kompetensi baik pada saat 
bermasyarakat terutama ketika berkomunikasi dengan orang 
tua mahasiswa.
Atas dasar di ataslah peran dosen atau tenaga pendidik 

menjadi penting. Hal ini yang merupakan dasar terciptanya 
relationship quality berbasis mahasiswa yang berdampak bagi 
keberlangsungan perguruan tinggi. Sebagai contoh apabila hubungan 
dosen dengan mahasiswa baik, maka citra perguruan tinggi tersebut 
juga baik di mata masyarakat. Kualitas dan kompetensi yang dimiliki 

dosen merupakan sebuah dasar pembangunan hubungan baik dalam 
memberikan pelayanan pembelajaran dan segala kebutuhan 
mahasiswa yang berkenaan dengan ruang lingkup pendidikan dan 
pengajaran. Hubungan antara dosen dengan lembaga tempatnya 
mengajar juga harus menjadi lebih baik, perguruan tinggi akan 
memberikan fasilitas terbaik untuk tenaga pendidiknya, selanjutnya 
dosen akan memberikan segala kemampuannya dalam hal 
membangun keefektifan proses pembelajaran dan kurikulum pada 
perguruan tinggi tersebut. Hal ini akan memberikan dampak 
kepuasan terhadap mahasiswanya.

Mahasiswa akan merasa puas apabila kecakapan intelektual 
seorang dosen mumpuni dalam hal pengajaran. Kepuasan mahasiswa 
dapat dilihat dari antusiasnya ketika mengikuti pembelajaran yang 
diampu oleh dosen tersebut. Apabila mahasiswa tidak puas tentu akan 
berdampak kepada berkurangnya minat mahasiswa dalam menyerap 
ilmu pada proses pembelajaran yang mempengaruhi pemahaman 
kurang maksimal pada materi yang diajarkan oleh dosen. Sudah tentu 
apabila hal tersebut terjadi akan berpengaruh pada penguasaan ilmu 
dalam diri mahasiswa sebagai pembelajar. Selain mempunyai 
kemampuan dalam bidang pengajaran, tenaga pendidik juga harus 
mempunyai hubungan baik dengan mahasiswa.

Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi hubungan baik 
dosen kepada mahasiswa juga pada perguruan tinggi tersebut. 
Penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, pengembangan karir yaitu kesadaran dan 
pemahaman perguruan tinggi pada para tenaga pendidik dalam hal ini 
dosen, memberikan kesempatan untuk maju dan meningkatkan 
jenjang karirnya serta mengembangkan potensi sesuai dengan 
pelayanan yang diberikan perguruan tinggi tersebut. 
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Kedua, memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik atau 
dosen. Hal ini dapat membangun hubungan baik antara perguruan 
tinggi dengan dosen, sebab dosen atau tenaga pendidik akan merasa 
dilayani dan dipahami apa yang seharusnya menjadi kebutuhan 
mereka dalam penunjang kinerjanya.

Ketiga, membangun nilai kekeluargaan yang kuat antara 
pimpinan perguruan tinggi dengan tenaga pendidik atau dosen. Nilai 
ini dapat dibangun dengan cara membuat sebuah acara silaturahmi 
atau makan bersama dan acara-acara lain yang berpotensi 
membangun nilai keakraban atau kekeluargaan antara perguruan 
tinggi dengan tenaga pendidik di dalamnya.

Keempat, memberikan kenyamanan dalam menjalankan 
pekerjaannya di perguruan tinggi tersebut. Seperti penyediaan 
fasilitas yang membantu dalam proses mengajar, ruangan tempat 
beristirahat, dan pelayanan administrasi yang tidak mempersulit 
dosen atau tenaga pendidik.

Kelima, memberikan kesempatan untuk beraktualisasi dalam 
prosesnya menjadi dosen atau tenaga pendidik. Seperti membuat 
penemuan baru serta menciptakan inovasi yang positif bagi 
perguruan tinggi, namun tetap dengan pengawasan dan perlunya 
dukungan dari atasan perguruan tinggi.

Dari kelima cara di atas merupakan unsur-unsur yang harus 
dipenuhi perguruan tinggi atau sebuah lembaga pendidikan. Sebab 
jika kelima unsur tersebut dipenuhi maka hubungan baik akan 
tercipta, antara dosen atau tenaga pendidik dengan mahasiswa serta 
perguruan tinggi. Secara umum kualitas kerja seseorang dapat 
dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan tempat orang tersebut bekerja. 
Apabila lingkungan kerjanya bersahabat atau hubungan dengan 
perusahaannya baik, maka potensi dari seseorang tersebut akan 
maksimal diberikannya. Namun, bila tidak tercipta kenyamanan serta 

perusahaan tidak mencukupi kebutuhan maka berpotensi menimbul-
kan kurang produktifnya seseorang dalam menjalani pekerjaannya. 
Ditarik kesimpulan bahwa hubungan baik antara perguruan tinggi 
dengan dosen serta mahasiswa pastinya akan memberikan 
manfaatnya masing-masing. 

Isnaini, dkk (2015) menyatakan, “Kompetensi yang tinggi 
akan menghasilkan kinerja yang optimal. Apabila terdapat dosen 
yang belum memenuhi kompetensi dengan baik maka akan 
menyebabkan mahasiswa merasa tidak puas bahkan dirugikan. Dosen 
yang memiliki kompetensi tinggi akan menghasilkan kegiatan belajar 
mengajar yang efektif sehingga mahasiswa merasa puas karena 
mampu memahami apa yang disampaikan. Kompetensi dosen 
mempunyai pengaruh terhadap kepuasan mahasiswa.”

Citra perguruan tinggi merupakan kesan dan perasaan  
seseorang terhadap perguruan tinggi tersebut. Sutisna (2001) 
menyampaikan, “Mengembangkan dan memperbaiki citra  harus 
didasarkan pada realitas. Jika salah (citra tidak sesuai dengan realitas) 
dan kinerja baik, maka yang demikian itu adalah kesalahan dalam 
memberikan komunikasi kepada pelanggan. Tetapi sebaliknya, 
apabila citra itu benar dan kinerja jelek, itu berarti kesalahan dalam 
mengurus sebuah organisasi.”

Poin terpenting mengenai citra ialah realita atau berdasarkan 
kenyataan. Seperti bentuk-bentuk fisik yang dapat dilihat dan 
dirasakan, ataupun nonfisik yang bersifat layanan secara tidak 
langsung yang memberikan manfaat kepada masyarakat lewat 
program kerja dan bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) 
yang memberikan manfaat bagi konsumen atau masyarakat, sehingga 
kesan pembangunan citra positif dari sebuah lembaga atau perguruan 
tinggi akan tampak jelas. 

Parasuraman, (2002) berpendapat, “Adanya kepuasan pada 
diri konsumen, maka produk perusahaan dapat memperoleh citra baik 
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dari konsumen dan pada gilirannya akan memperoleh  loyalitas 
konsumen”. Pada perguruan tinggi produk yang bersifat bukan 
barang namun berbentuk jasa layanan pendidikan yang memuat 
mengenai kurikulum dan akreditasi serta kompetensi dari perguruan 
tinggi tersebut. Salah satu penggerak dari kompetensi tersebut ialah 
dosen. Kemampuan tenaga pendidik (dosen) ialah keahlian yang 
dipunyai oleh seorang dosen meliputi keahlian dalam ilmu 
pengetahuan, kreativitas, kemampuan dalam menguasai bidangnya, 
penilaian serta perilaku yang ditampilkan di saat melakukan 
pemikiran dan tindakan ketika proses belajar mengajar yang baik dan 
berkompenten untuk dijadikan sebagai bekal para peserta didik ke 
dalam sumber daya manusia yang berkualitas. 

Untuk menanggapi persoalan kompetensi dosen. Isnaini, dkk 
(2015) mengurai, “Kompetensi yang tinggi akan menghasilkan 
kinerja yang optimal. Apabila terdapat dosen yang  belum memenuhi 
kompetensi dengan baik maka akan menyebabkan mahasiswa  
merasa tidak puas bahkan dirugikan.”

Dalam hal ini, dapat dikatakan dosen sebagai salah satu 
indikator yang memengaruhi citra perguruan tinggi tersebut. Jelas 
sekali, tujuan dari sebuah perguruan tinggi ialah menghasilkan suatu 
produk, dalam hal ini insan-insan intelektual dan di satu sisi agar 
dapat memenuhi kepuasan konsumen dalam memberikan pelayanan 
pada perguruan tinggi.

3.2  PENGERTIAN RELATIONSHIP QUALITY STUDENT 
LOYALTY (RQSL)
Dunia perindustrian terus mengalami kemajuan, teori-teori 

muncul menyesuaikan dengan kebutuhan. Seperti Hennig-Thurau, 
Langer, dan Hasen (2001) yang memberikan contoh baru dalam 
pembangunan yakni RSQL. Hemat mereka, “RQSL (Relationship 

Quality Student Loyalty) yaitu pendekatan terpadu untuk mengurangi 
kelemahan pendekatan individual sebelumnya untuk dapat 
menjelaskan dengan lebih baik tentang loyalitas mahasiswa.”

Loyalitas mahasiswa ditentukan secara langsung oleh tiga 
komponen antara lain mutu layanan yang berasal dari kegiatan proses 
pembelajaran, keyakinan mahasiswa kepada perguruan tinggi, dan 
komitmen bersama dalam loyalitas.

Berkaitan dengan pendapat di atas, makna loyalitas 
mahasiswa ialah sebagai sebuah hasil dari pemenuhan keinginan 
mahasiswa yang diberikan oleh perguruan tinggi dalam bentuk 
fasilitas dan layanan jasa. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut 
untuk konsisten dalam melakukan pelayanan jasa serta fasilitas yang 
diberikan kepada konsumen utamanya yaitu mahasiswa, agar 
mendapatkan feedback yang sama yaitu konsistensi loyalitas dari 
mahasiswa serta komitmen yang positif. Inilah yang dikatakan 
dengan RQSL berbasis kesetiaan mahasiswa sebab unsur utama dari 
RQSL itu sendiri ialah loyalitas mahasiswa.

RQSL (Relationship Quality Student Loyalty) apabila 
dimaknai dengan luas mengandung maksud sebagai mutu hubungan 
berbasis kesetiaan mahasiswa. RQSL ialah konsep unik dan memiliki 
daya pikat untuk ditinjau kembali pada tingkatan teoritis, yang 
berporos dalam proses pemasaran hubungan untuk menaikkan level 
mutu kinerja organisasi. 

Konsep keterkaitan mengenai RQSL tersebut ialah konsep 
produk yang diproduksi oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi 
melakukan pendekatan produknya ke segmen pasar salah satunya 
dengan meningkatkan kualitas produknya yaitu kurikulum yang 
menjadi dasar pada produk perguruan tinggi tersebut. 

Menurut Hennig-Thurau, dkk dalam Mulyono (2019), 
“Mengembangkan model relationship quality satisfaction loyalty 
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3.2  PENGERTIAN RELATIONSHIP QUALITY STUDENT 
LOYALTY (RQSL)
Dunia perindustrian terus mengalami kemajuan, teori-teori 

muncul menyesuaikan dengan kebutuhan. Seperti Hennig-Thurau, 
Langer, dan Hasen (2001) yang memberikan contoh baru dalam 
pembangunan yakni RSQL. Hemat mereka, “RQSL (Relationship 

Quality Student Loyalty) yaitu pendekatan terpadu untuk mengurangi 
kelemahan pendekatan individual sebelumnya untuk dapat 
menjelaskan dengan lebih baik tentang loyalitas mahasiswa.”

Loyalitas mahasiswa ditentukan secara langsung oleh tiga 
komponen antara lain mutu layanan yang berasal dari kegiatan proses 
pembelajaran, keyakinan mahasiswa kepada perguruan tinggi, dan 
komitmen bersama dalam loyalitas.

Berkaitan dengan pendapat di atas, makna loyalitas 
mahasiswa ialah sebagai sebuah hasil dari pemenuhan keinginan 
mahasiswa yang diberikan oleh perguruan tinggi dalam bentuk 
fasilitas dan layanan jasa. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut 
untuk konsisten dalam melakukan pelayanan jasa serta fasilitas yang 
diberikan kepada konsumen utamanya yaitu mahasiswa, agar 
mendapatkan feedback yang sama yaitu konsistensi loyalitas dari 
mahasiswa serta komitmen yang positif. Inilah yang dikatakan 
dengan RQSL berbasis kesetiaan mahasiswa sebab unsur utama dari 
RQSL itu sendiri ialah loyalitas mahasiswa.

RQSL (Relationship Quality Student Loyalty) apabila 
dimaknai dengan luas mengandung maksud sebagai mutu hubungan 
berbasis kesetiaan mahasiswa. RQSL ialah konsep unik dan memiliki 
daya pikat untuk ditinjau kembali pada tingkatan teoritis, yang 
berporos dalam proses pemasaran hubungan untuk menaikkan level 
mutu kinerja organisasi. 

Konsep keterkaitan mengenai RQSL tersebut ialah konsep 
produk yang diproduksi oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi 
melakukan pendekatan produknya ke segmen pasar salah satunya 
dengan meningkatkan kualitas produknya yaitu kurikulum yang 
menjadi dasar pada produk perguruan tinggi tersebut. 

Menurut Hennig-Thurau, dkk dalam Mulyono (2019), 
“Mengembangkan model relationship quality satisfaction loyalty 
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(RQSL) memperluas hubungan teori pemasaran dengan memasuk-
kan berbagai penelitian pendidikan, seperti karakteristik khusus dari 
lembaga pendidikan dan hubungan mereka dengan mahasiswa 
sebagai pelanggan. Dalam model RQSL, kesetiaan mahasiswa 
ditentukan secara langsung oleh konstruk yang kompleks seperti 
kualitas kegiatan pengajaran (atau kualitas layanan), kepercayaan 
(trust), dan komitmen terhadap universitas. Model ini juga 
mempertimbangkan beberapa variabel lain untuk memperoleh proses 
yang lebih baik tentang kesetiaan ini dan pemahaman yang 
mendasarinya.”

Berkaitan dengan pendapat di atas, model RQSL adalah 
sebuah model yang menilai kesetiaan dan loyalitas mahasiswa 
berdasarkan kegiatan pengajaran yang dilakukan antara dosen dan 
mahasiswa. Kepercayaan yang dibangun perguruan tinggi terhadap 
mahasiswanya dan komitmen universitas untuk memberikan yang 
terbaik sebagai lembaga pendidikan.

3.2.1  Langkah RQSL
Langkah-langkah dalam RQSL ialah dengan menerapkan 

sistem pelayanan pada jasa dan fasilitas. Sebab RQSL sendiri ialah 
cara yang banyak digunakan perguruan tinggi terhadap pemasaran 
produknya. Pengenalan langkah RQSL merujuk pada peng-
klasifikasian produk yang menjadi kaitan hubungan dengan 
konsumen. Sebelumnya, mari lihat pengklasifikasian produk RQSL 
dengan 7 (tujuh) cara, yaitu:
1. Tingkat Keberwujudan dan Ketidakberwujudan Proses Jasa.

Proses jasa yang berbeda tidak hanya membentuk sistem 
penyerahan jasa tetapi juga memengaruhi peran karyawan 
dan pengalaman pelanggan.

2. Penerima Langsung Proses Jasa.
Beberapa jasa, seperti potong rambut atau transportasi umum, 

ditujukan bagi pelanggan itu sendiri. Beberapa pelanggan 
mencari jasa untuk memulihkan atau memperbaiki objek 
yang menjadi milik pelanggan, tetapi pelanggan tetap tidak 
terlibat di dalam proses pemberian jasa dan tidak 
mendapatkan manfaat sampai akhir.

3. Tempat dan Waktu Penyerahan Jasa.
Ketika mendesain sistem pengiriman, pemasar jasa harus 
bertanya kepada diri sendiri tentang perlukah mengunjungi 
penyedia jasa di tempat mereka atau penyedia jasa seharusnya 
datang kepada pelanggan, atau interkasi dapat terjadi melalui 
jalur fisik, seperti surat, atau jalur elektronik, seperti e-mail.

4. Kustomisasi dan Standardisasi.
Jasa dapat dikelompokkan menjadi kustomisasi atau 
standardisasi yang dilakukan dalam penyerahan jasa. 
Kustomisasi didefinisikan sebagai penyesuaian karakteristik 
jasa untuk memenuhi kebutuhan khusus dan preferensi 
masing-masing pelanggan. Standarisasi dimaksudkan untuk 
mengurangi variasi pengoperasian dan penyerahan jasa.

5. Bentuk Hubungan dengan Pelanggan.
  Beberapa jasa melibatkan hubungan formal, yakni seluruh 

pelanggan dikenal oleh organisasi jasa dan setiap transaksi 
dicatat dan diberikan kekhususan (misal bank). Jasa lainnya, 
pelanggan yang tidak terindentifikasi melakukan transaksi 
dan kemudian menghilang (misal perusahaan telepon seluler 
atau stasiun TV). Lainnya (misal penatu, salon) perlu 
menciptakan hubungan dengan pelanggan secara proaktif.

6.  Permintaan dan Pasokan Seimbang.
Beberapa industri jasa memiliki permintaan yang tetap atas 
jasa mereka, sementara lainnya sangat berfluktuasi. Dalam 
situasi permintaan yang berubah-ubah, kapasitas harus 
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disesuaikan untuk mengakomodasi tingkat permintaan atau 
strategi pemasaran harus diimplementasikan untuk mem-
prediksi, mengatur, dan memuluskan tingkat permintaan agar 
seimbang dengan kapasitas.

7. Fasilitas, Peralatan, dan Orang-orang Menjadi Bagian dari 
Pengalaman Jasa. 
Menurut Lovelock dan Wright (2002), “Pengalaman jasa 
dibentuk sejauh mana pelanggan dihadapkan pada elemen 
berwujud dalam sistem penyerahan jasa.”
Ketujuh cara di atas merupakan hal-hal yang terkandung 

dalam proses pemasaran oleh RQSL. Bukan sebagai produk bahan 
berwujud, namun tetap tidak mengurangi fungsi dari produk RQSL 
sendiri yaitu melakukan pendekatan-pendekatan dengan jasa 
layanan. Nantinya RQSL sendiri akan secara otomatis sampai di 
masyarakat apabila peranannya dikenal masyarakat.

Rust dan Zahorik (1993) menyatakan, “Kepuasan pelanggan 
adalah fondasi yang diperlukan bagi perusahaan untuk memper-
tahankan pelanggan yang ada. Layanan yang buruk atau tingkat 
layanan yang tidak memuaskan, yang tidak dapat memenuhi harapan 
pelanggan, mungkin menjadi salah satu penyebab ketidakpuasan 
dalam pelanggan.”

Pelanggan adalah seseorang yang terbiasa membeli barang 
atau jasa. Apabila seorang pelanggan merasa puas maka perusahaan 
perlu mempertahankan melalui pelayanan yang baik. Seorang 
produsen merasa senang ketika pelanggan membeli lagi barang atau 
jasa (repeat purchase) dari perusahaannya. Namun, ketidakpuasan 
pelanggan bisa saja terjadi. Salah satu penyebab ketidakpuasan 
pelanggan akibat pelayanan yang tidak memenuhi harapannya. 
Ketidaksenangan juga tidak selamanya membuat pelanggan menjadi 
tidak setia. 

3.2.2  Prinsip RQSL di Perguruan Tinggi
Dalam konteks jasa pendidikan, baik perguruan tinggi negeri 

(PTN) ataupun swasta (PTS) unsur memberikan kepercayaan, 
kepuasan dan komitmen pada mahasiswa menjadi lebih penting 
karena tingkat intelektual dari pengguna jasa dalam hal ini mahasiswa 
akan lebih objektif melakukan penilaian terhadap implementasi 
pelaksanaan program-program pendidikan yang ditawarkan. Fridiana 
(2012) mengemukakan, “Mahasiswa pasti menginginkan sesuatu 
yang sesuai dengan harapan karena pengorbanan yang dikeluarkan 
berupa biaya harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan berupa 
nilai (value) pendidikan dan ilmu yang diperoleh.”

Maka dari itu, prinsip RQSL di perguruan tinggi ialah 
dilandasi rasa percaya, loyalitas dalam bentuk komitmen hubungan 
antara mahasiswa sebagai konsumen utama dengan perguruan tinggi 
sebagai produsen. RQSL di perguruan tinggi menginginkan sebuah 
harapan dan indikasi yang terjadi kepada hubungan keduanya, yaitu 
feedback positif.

Namun, Alves dan Roposo (2007) mengurai hal lain,,  
“Kepuasan dalam pendidikan tinggi tidak secara linier sesuai dengan 
kepuasan dalam layanan lain, karena layanan pendidikan memiliki 
banyak karakteristik spesifik. Beberapa penelitian sudah mendapat-
kan jawaban bahwa kepuasan mahasiswa menerangkan sebagian 
besar varians dalam kemauan mahasiswa untuk merekomendasikan 
institusinya.” 

Dijelaskan di atas, sebagian mahasiswa tidak merasa puas 
terhadap semua layanan pendidikan di kampusnya sebab dalam 
layanan pendidikan di sebuah perguruan tinggi memiliki banyak 
karakteristik spesifik. Sehingga kepuasan mahasiswa yang membuat-
nya mau merekomendasikan kampusnya terhadap calon mahasiswa 
baru, orang tua, bahkan masyarakat untuk bersama-sama bergabung 
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nya mau merekomendasikan kampusnya terhadap calon mahasiswa 
baru, orang tua, bahkan masyarakat untuk bersama-sama bergabung 
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di perguruan tinggi yang sama. 
Mahasiswa inilah partisipan aktif di kampusnya, Vargo dan 

Lusch (2008) mengatakan, “Mahasiswa sebagai pelanggan 
dipandang sebagai coproducers of services. Pelanggan adalah peserta 
aktif dalam pertukaran layanan. Mahasiswa juga merupakan pusat 
dalam interaksi layanan. Oleh karena itu, peran manajemen adalah 
berpartisipasi aktif dan berinteraksi dengan pelanggan.” 

Sedangkan, Bowden (2011) berpendapat, “Konseptualisasi 
mahasiswa sebagai pelanggan menekankan pentingnya bagi 
universitas untuk membina hubungan dua arah yang interaktif dan 
berbasis dialog karena keduanya terlibat secara inheren dan tak 
terpisahkan  dalam layanan jasa”.

Ketika mahasiswa sudah merasa puas timbullah kesetiaan 
pada mahasiswa tersebut seperti yang dijelaskan oleh Helgesen dan 
Nesset dalam Mulyono (2019), “Manfaat kesetiaan sekunder juga 
dapat mengikuti dari tingkat kepuasan yang tinggi seperti daya tarik 
mahasiswa baru, retensi mahasiswa yang ada, perilaku donasi, dan 
keanggotaan universitas”.

Dalam konteks pendidikan tinggi, faktor yang sangat penting 
untuk mewujudkan kestabilan perguruan tinggi adalah loyalitas. 
Sehingga, diperlukan berbagai upaya seperti ekstrakurikuler, nuansa 
akademik, kesan pengalaman di kampus sehari-hari dalam 
membangun kepuasan mahasiswa, berujung pada loyalitas masa 
depan. 

Loyalitas sangat dibutuhkan pada perguruan tinggi sehingga 
berdampak pada kestabilan pendapatan. Semakin banyak mahasiswa 
baru yang mendaftar pada suatu perguruan tinggi maka semakin 
tinggilah pendapatan dari perguruan tinggi tersebut. Namun, untuk 
mendapatkan banyaknya mahasiswa baru bukanlah hal mudah, 
perguruan tinggi harus memiliki kualitas pelayanan yang baik agar 

loyalitas dapat diwujudkan di lingkungannya. Diperlukanlah 
beberapa karakteristik kepuasan yang harus dicapai dan penuhi 
melalui pola eksternal dan internal dari lingkungan universitas. 

Salah satu pola untuk mendapatkan kualitas suatu hubungan 
ialah mahasiswanya. Namun, Ward & Dagger (2007) menyebut, 
“Tidak semua mahasiswa ingin mengembangkan hubungan dengan 
institusi. Kesibukan pekerjaan di luar, hubungan keluarga dan 
banyaknya tugas yang diberikan di kampus dapat menjadi 
penghalang hubungan kampus dan mahasiswa.”

Tidak semua mahasiswa memiliki ekonomi yang mapan, ada 
sebagian besar mahasiswa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidup dan kuliahnya, ada juga mahasiswa yang sibuk dengan urusan 
keluarga, dan banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen atau 
kegiatan-kegiatan luar dan di dalam kampus juga menghambat proses 
hubungan kampus dengan mahasiswanya, pasalnya mahasiswa 
terlampau fokus pada salah satu tujuannya dan menjadikan kampus 
sebagai pengiring dari kegiatan sehari-hari. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wan Salmuni, dkk (2016) pada 
perguruan tinggi menunjukkan, “Service quality memiliki hubungan 
dengan relationship agar tercipta pengalaman yang menyenangkan”. 

Kualitas layanan adalah suatu upaya untuk pemenuhan 
kebutuhan agar tercipta suatu pengalaman menyenangkan dari 
konsumen. Baik buruknya suatu mutu produk atau jasa bergantung 
pada kesanggupan penyedia layanan produk atau jasa tersebut.

3.2.3  Implementasi RQSL
Kesetiaan pelanggan menjadi salah satu mimpi bagi 

perguruan tinggi dan perusahaan. Bagi perguruan tinggi, konsumen 
atau setiap masyarakat yang ingin masuk dan bergabung di perguruan 
tinggi tersebut adalah segalanya, sebab tanpa mereka perguruan 
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Ketika mahasiswa sudah merasa puas timbullah kesetiaan 
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akademik, kesan pengalaman di kampus sehari-hari dalam 
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depan. 
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berdampak pada kestabilan pendapatan. Semakin banyak mahasiswa 
baru yang mendaftar pada suatu perguruan tinggi maka semakin 
tinggilah pendapatan dari perguruan tinggi tersebut. Namun, untuk 
mendapatkan banyaknya mahasiswa baru bukanlah hal mudah, 
perguruan tinggi harus memiliki kualitas pelayanan yang baik agar 

loyalitas dapat diwujudkan di lingkungannya. Diperlukanlah 
beberapa karakteristik kepuasan yang harus dicapai dan penuhi 
melalui pola eksternal dan internal dari lingkungan universitas. 

Salah satu pola untuk mendapatkan kualitas suatu hubungan 
ialah mahasiswanya. Namun, Ward & Dagger (2007) menyebut, 
“Tidak semua mahasiswa ingin mengembangkan hubungan dengan 
institusi. Kesibukan pekerjaan di luar, hubungan keluarga dan 
banyaknya tugas yang diberikan di kampus dapat menjadi 
penghalang hubungan kampus dan mahasiswa.”

Tidak semua mahasiswa memiliki ekonomi yang mapan, ada 
sebagian besar mahasiswa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidup dan kuliahnya, ada juga mahasiswa yang sibuk dengan urusan 
keluarga, dan banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen atau 
kegiatan-kegiatan luar dan di dalam kampus juga menghambat proses 
hubungan kampus dengan mahasiswanya, pasalnya mahasiswa 
terlampau fokus pada salah satu tujuannya dan menjadikan kampus 
sebagai pengiring dari kegiatan sehari-hari. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wan Salmuni, dkk (2016) pada 
perguruan tinggi menunjukkan, “Service quality memiliki hubungan 
dengan relationship agar tercipta pengalaman yang menyenangkan”. 

Kualitas layanan adalah suatu upaya untuk pemenuhan 
kebutuhan agar tercipta suatu pengalaman menyenangkan dari 
konsumen. Baik buruknya suatu mutu produk atau jasa bergantung 
pada kesanggupan penyedia layanan produk atau jasa tersebut.

3.2.3  Implementasi RQSL
Kesetiaan pelanggan menjadi salah satu mimpi bagi 

perguruan tinggi dan perusahaan. Bagi perguruan tinggi, konsumen 
atau setiap masyarakat yang ingin masuk dan bergabung di perguruan 
tinggi tersebut adalah segalanya, sebab tanpa mereka perguruan 
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tinggi akan susah berkembang dan berjalan dengan baik. Bertahan 
pada akreditasi dan keunggulan yang ada lebih berat dari pada 
mencari dan membuat suatu hal yang belum tentu lebih baik dari 
sebelumya. Mempertahankan konsumen jauh lebih gampang bagi 
perusahaan dari pada menemukan konsumen baru.

Dasar yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah apabila 
sebuah perguruan tinggi tidak mampu mempertahankan akreditasi 
dan citra positifnya di mata masyarakat maka akan membuat 
masyarakat meninggalkannya dan mencari yang lebih baik lagi.

Loyalitas konsumen memang harus diutamakan oleh 
perguruan tinggi, hal yang paling pokok ialah kerja keras yang 
dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menciptakan kesetiaan 
konsumen tersebut dengan sebaik dan setinggi-tingginya melalui cara 
mengikutsertakan masyarakat atau pelanggan dalam proses mengem-
bangkan perguruan tinggi dan membangun relasi yang positif. 
Apabila perguruan tinggi mengikutsertakan masyarakat dalam proses 
pengembangannya, itu artinya meminta konsumen atau masyarakat 
untuk mewujudkan rasa saling memiliki dan bersahabat dengan 
perguruan tinggi.

Loyalitas mahasiswa ialah sebagai sebuah hasil dari 
pemenuhan keinganan mahasiswa yang diberikan oleh perguruan 
tinggi dalam bentuk fasilitas dan layanan jasa. Oleh karena itu, 
perguruan tinggi dituntut untuk konsisten dalam melakukan 
pelayanan jasa serta fasilitas yang diberikan kepada konsumen 
utamanya yaitu mahasiswa, agar mendapatkan feedback yang sama 
yaitu konsistensi loyalitas dari mahasiswa serta komitmen yang 
positif. Inilah yang dikatakan dengan RQSL berbasis kesetiaan 
mahasiswa. Sebab unsur utama dari RQSL itu sendiri ialah loyalitas 
mahasiswa.

Loyalitas sangat erat kaitannya dengan kepuasan atau nilai. 
Kualitas dari jasa layanan merupakan kunci utama yang 
memengaruhi tingkat kepuasan dan penilaian seorang konsumen 
terhadap jasa layanan yang telah diberikan. Semakin tinggi kualitas 
pelayanannya maka semakin baik respons positif yang akan 
didapatkan oleh perguruan tinggi. Sebab, loyalitas kesetiaan 
mahasiswa itulah yang akan menjadikan citra baik di perguruan tinggi 
tersebut. Loyalitas kesetiaan mahasiswa itulah yang merupakan salah 
satu impian dari setiap perguruan tinggi untuk membangun sebuah 
citra positif.

 Menurut Palilati (2007), “Kepuasan tidak akan pernah 
berhenti pada satu titik, namun akan bergerak dinamis mengikuti 
tingkat kualitas produk dan layanannya dengan harapan-harapan 
yang berkembang di benak konsumen.” 

Pada pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kepuasan 
tidak memiliki titik acuan yang tetap. Kepuasan merupakan sebuah 
bentuk hasrat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang 
memengaruhinya. Satu hal yang dapat memengaruhi tingkat 
kepuasan seorang pelanggan ialah adanya suatu produk baru yang 
telah menggantikan produk sebelumnya, dengan kualitas dan 
kuantitas yang lebih unggul dari produk yang digunakan. Maka, 
penting bagi sebuah perusahaan baik jasa maupun non-jasa agar 
meningkatkan kualitas sebuah produk atau jasa layanan yang 
dimiliknya agar selalu komitmen dalam pemenuhan kepuasan 
konsumen. 

Sebagaimana yang telah banyak diketahui, mempertahankan 
lebih sulit dari pada mencari sebuah inovasi baru yang akan diberikan 
kepada konsumen. Beberapa hal dipandang penting dalam 
mempertahankan jasa pelayanan kepada konsumen karena 
menyangkut citra dan reputasi sebuah perguruan tinggi. Bila sebuah 
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mahasiswa. Sebab unsur utama dari RQSL itu sendiri ialah loyalitas 
mahasiswa.

Loyalitas sangat erat kaitannya dengan kepuasan atau nilai. 
Kualitas dari jasa layanan merupakan kunci utama yang 
memengaruhi tingkat kepuasan dan penilaian seorang konsumen 
terhadap jasa layanan yang telah diberikan. Semakin tinggi kualitas 
pelayanannya maka semakin baik respons positif yang akan 
didapatkan oleh perguruan tinggi. Sebab, loyalitas kesetiaan 
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satu impian dari setiap perguruan tinggi untuk membangun sebuah 
citra positif.

 Menurut Palilati (2007), “Kepuasan tidak akan pernah 
berhenti pada satu titik, namun akan bergerak dinamis mengikuti 
tingkat kualitas produk dan layanannya dengan harapan-harapan 
yang berkembang di benak konsumen.” 

Pada pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kepuasan 
tidak memiliki titik acuan yang tetap. Kepuasan merupakan sebuah 
bentuk hasrat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang 
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penting bagi sebuah perusahaan baik jasa maupun non-jasa agar 
meningkatkan kualitas sebuah produk atau jasa layanan yang 
dimiliknya agar selalu komitmen dalam pemenuhan kepuasan 
konsumen. 

Sebagaimana yang telah banyak diketahui, mempertahankan 
lebih sulit dari pada mencari sebuah inovasi baru yang akan diberikan 
kepada konsumen. Beberapa hal dipandang penting dalam 
mempertahankan jasa pelayanan kepada konsumen karena 
menyangkut citra dan reputasi sebuah perguruan tinggi. Bila sebuah 
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perguruan tinggi tidak mampu mempertahankan konsumen atau 
bahkan gagal meningkatkan mutu layanan jasanya maka hal tersebut 
akan menyebabkan perguruan tinggi kalah dalam persaingan di 
segmen pasar. Dari rangkaian penjelasan mengenai mempertahankan 
mahasiswa, citra positif dan reputasi menjadi unsur utama di samping 
unsur-unsur lainnya.

Suparso dan Robert (2008) berpendapat, “Mempertahankan 
mahasiswa berarti membangun basis keuangan yang kokoh dan dapat 
diprediksi. Dalam pemasaran hubungan, sudah diterima dalil bahwa 
membangun hubungan jangka panjang dengan mahasiswa 
merupakan bagian dari keunggulan bersaing, biaya mendapatkan 
mahasiswa baru lebih besar dibandingkan mahasiswa lama, dan efek 
pengurangan biaya umumnya memperpanjang siklus hidup 
kerelasian (relationship life cycle).”

Pandangan di atas merupakan sebuah konsep yang dapat 
dijadikan prinsip untuk mempertahankan mahasiswa bagi perguruan 
tinggi. Mengingat bahwa dampak yang dihasilkan itu cukup besar, 
seperti keunggulan bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Ketika 
sebuah perguruan tinggi mampu mempertahankan loyalitas 
mahasiswanya, maka itu menjadi bukti bahwa perguruan tingginya 
lebih unggul daripada yang lain. 

Kemungkinan untuk meningkatkan jumlah mahasiswanya 
juga besar, sebab konsumen dalam hal ini calon mahasiswa baru 
pastinya akan memilih perguruan tinggi yang menarik dan 
dijadikannya acuan untuk pendidikannya. Dampak terhadap 
pengurangan biaya umumnya dapat meningkatkan siklus hidup 
kerelasian, sebab ketika citra positif dari sebuah perguruan tinggi itu 
berhasil menyita perhatian masyarakat maka akan banyak perusahaan 
atau institusi yang akan mengajak untuk bekerja sama. Ke depannya 
perguruan tinggi tidak akan mengeluarkan biaya besar untuk 

membangun relasi. Menurut Patel dalam Mulyono (2019), ada tiga 
komponen sistem kualitas meliputi:
1) Kualitas pelanggan, yaitu apakah kualitas pelayanan mampu 

memberikan pada pelanggan apa yang mereka inginkan, yang 
diukur dari penggunaan jasa, misalnya kepuasan pelanggan 
atau keluhan pelanggan; 

2) Kualitas profesional, yaitu apakah pelayanan mampu 
memenuhi kebutuhan pelanggan yang didefinisikan secara 
profesional, dan apakah prosedur dan standar profesional 
tersebut dapat dipercaya untuk menghasilkan produk atau jasa 
yang diinginkan; 

3) Kualitas proses, desain, dan operasi proses pelayanan 
menggunakan sumber daya dengan cara yang paling efisien 
untuk memenuhi kebutuhan pelangggan. Kualitas yang 
dicita-citakan ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak 
dalam organisasi bahkan menuntut perubahan budaya. Hal 
inilah yang disebut dengan Total Quality Management 
(TQM).

� Ketiga komponen sistem kualitas inilah yang membangun 
relasi terhadap pelanggan melalui pelayanan dengan memenuhi 
kebutuhan dan harapannya. Ketiga komponen ini saling berkaitan 
satu dengan lainnya yang membutuhkan seluruh pihak dalam 
perusahaan atau perguruan tinggi untuk mewujudkan kualitas yang 
dicita-citakan. 

Wahyuningsih (2007) berpendapat, “Kualitas jasa pendidikan 
di perguruan tinggi secara ringkas memiliki lima dimensi untuk 
meningkatkan loyalitas mahasiswa yaitu: tampilan/wujud, 
keandalan/daya tanggap, empati, dan jaminan (kepastian). Kualitas 
jasa pendidikan perguruan tinggi dalam paradigma baru dipahami 
sebagai kesesuaian sifat-sifat produk dengan kebutuhan pelanggan 
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Kemungkinan untuk meningkatkan jumlah mahasiswanya 
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membangun relasi. Menurut Patel dalam Mulyono (2019), ada tiga 
komponen sistem kualitas meliputi:
1) Kualitas pelanggan, yaitu apakah kualitas pelayanan mampu 

memberikan pada pelanggan apa yang mereka inginkan, yang 
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satu dengan lainnya yang membutuhkan seluruh pihak dalam 
perusahaan atau perguruan tinggi untuk mewujudkan kualitas yang 
dicita-citakan. 
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terutama mahasiswa dan dunia kerja.”
Wujud/tampilan dari perguruan tinggi merupakan bentuk 

fisik yang dapat dilihat dan juga dirasakan konsumen, seperti sarana 
dan prasarana dalam hal pembelajaran, kemudian tampilan 
berikutnya ialah berasal dari SDM yang meliputi staf, tenaga ahli, dan 
dosen yang dimiliki perguruan tinggi. Keandalan ialah kemampuan 
perguruan tinggi dalam memberikan keoptimalan, kedisiplinan, dan 
keakuratan yang memuaskan konsumen yaitu pada kegiatan proses 
belajar mengajar dan penyaluran informasi. Daya tanggap ialah 
kebersediaan para staf dan dosen seperti pada pelayanan administrasi 
dan membantu mahasiswa bila ingin konsultasi pelajaran dengan 
dosen. Empati merupakan wujud rasa kerelaan oleh perguruan tinggi 
dalam pemberian kemudahan pelayanan serta proses komunikasi 
antara konsumen dengan perguruan tinggi, dengan turut juga 
memberikan perhatian kepada konsumen. Jaminan yang dimaksud 
ialah kesesuaian apa yang akan didapatkan oleh mahasiswa 
berdasarkan kualitas dan mutu kompetensi seorang dosen, staf, dan 
karyawan di perguruan tinggi tersebut.
� Setelah memahami konsep meningkatkan loyalitas 
mahasiswa di atas, maka berkaitan dengan hal tersebut, kita perlu 
mengetahui hal-hal yang mempengaruhi loyalitas mahasiswa 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurullaili dan Andi (2013), 
yaitu:
1.  Kualitas produk 

Konsumen yang memperoleh kepuasan atas produk yang 
dibelinya cenderung melakukan pembelian ulang produk 
yang sama. Salah satu faktor penting yang dapat membuat 
konsumen puas adalah kualitas. Ini dapat digunakan oleh 
pemasar untuk mengembangkan loyalitas merek dari 
konsumennya. Pemasar yang kurang atau tidak memperhati-

kan kualitas produk yang ditawarkan akan menanggung 
risiko tidak loyalnya konsumen. 

2.  Promosi
 Promosi adalah kegiatan untuk mengenalkan dan menawar-

kan produk serta jasa untuk tujuan menarik konsumen agar 
membeli dan mengonsumsinya. Dengan adanya promosi 
yang baik produsen atau distributor akan dapat meningkatkan 
pelanggan baru sehingga dapat meningkatkan loyalitas 
konsumen.
Pada perguruan tinggi apabila tidak memperhatikan kualitas 

produk jasa layanan yang akan ditawarakan kepada konsumen maka 
akan berakibat pada rendahnya minat konsumen terhadap produk jasa 
layanan yang ditawarkannya tersebut. Sehingga keloyalan konsumen 
tidak akan bisa didapatkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya pada 
bagian promosi, kualitas periklanan atau penawaran kepada 
konsumen juga merupakan hal penting dalam mendapatkan loyalitas 
konsumen, bila proses promosi masih menggunakan sistem yang 
sama pada tahun sebelumnya, maka konsumen akan mengalami 
kejenuhan hingga berdampak besar pada keberpalingan konsumen.

Berkaitan dengan faktor-faktor loyalitas konsumen di atas, 
perlu diperhatikan apa saja penyebab rendahnya atau kurangnya 
loyalitas konsumen terhadap produk yang dipasarkan tersebut. Ada 
dua hal yang menjadi penyebabnya yaitu mulai dari kurangnya 
pemahaman mengenai segmen pasar meliputi permintaan dan 
keinginan konsumen, selanjutnya kurangnya sistem atau cara dalam 
melakukan inovasi-inovasi pada produk yang ingin dipasarkan.

Apabila perguruan tinggi tidak melakukan perubahan-
perubahan pada produk yang dipasarkannya dalam hal ini adalah 
berbentuk jasa layanan,serta kurangnya inovasi pembaharuan 
terhadap produk tersebut, maka inilah yang disebut dengan 
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penurunan loyalitas konsumen.
Mengenai inovasi produk yang akan disalurkan, dalam UU 

nomor 19 tahun 2002 dikatakan inovasi merupakan suatu rangkaian 
pengembangan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
ke dalam sebuah produk.

Inovasi suatu produk terjadi disebabkan beberapa hal yaitu, 
kurangnya respons dari konsumen, produk yang sama telah banyak 
beredar di pasaran, sampai hadirnya produk-produk baru yang 
mampu menyainginya. Inovasi produk inilah yang diharapkan 
mampu untuk kembali meningkatkan, serta mengembangkan 
produk-produk yang diproduksi di perguruan tinggi tersebut. Proses 
dari inovasi diharapkan terus dilakukan sehingga produk yang 
dipasarkan telah mampu kembali bersaing di segmen pasar dan 
menarik hati konsumennya, hingga menjadikan produk itu mencapai 
keunggulan. Dalam hal ini produk jasa layanan oleh perguruan tinggi 
yang berbasis kurikulum dan akreditasi. Maka peningkatan pada 
kurikulum dan akreditasi diharapkan bisa semaksimal mungkin 
dilakukan.

Perguruan tinggi juga dituntut untuk terus melakukan 
terobosan pada produk jasa layanannya. Hal ini memiliki tujuan 
untuk menciptakan loyalitas konsumen. Sebab hal itu merupakan 
sebuah cara dari bagian strategi pemasaran. Inovasi yang telah 
dilakukan dapat memberikan peningkatan loyalitas konsumen agar 
perguruan tinggi dapat bertahan di persaingan pasar sebab 
perkembangan zaman selalu meningkat dan sulit untuk diprediksi.

Quinn, dan kawan-kawan dalam Mulyono (2019) 
menyatakan, “Pendidikan tinggi menyediakan pengaturan unik untuk 
menghasilkan kualitas layanan. Meskipun bidang layanan 
administratif pendidikan tinggi sering berfungsi dengan cara yang 
mirip dengan bisnis layanan umum, bidang akademik tidak seperti 

dunia bisnis. Istilah 'kualitas layanan' dan 'kualitas dalam pendidikan' 
sangat sulit untuk didefinisikan. Persepsi kualitas layanan sering kali 
berbeda berdasarkan persyaratan pelanggan individual layanan. 
Dalam lingkungan pendidikan, satu pelanggan mungkin memper-
timbangkan ruang kuliah, kurikulum, atau universitas.”
� Perbedaan dalam dunia pendidikan dan layanan umum 
tersebut adalah hal yang sangat wajar. Banyak faktor yang menjadi 
pertimbangan dalam mengambil sebuah kesimpulan akan 
pertanyaan, bagaimanakah kualitas layanan dan pendidikan dalam 
satu perguruan tinggi sehingga terwujudlah dampak pada mahasiswa 
yang loyal dan setia. 

Mulyono (2019) mengemukakan, “Kesetiaan mahasiswa 
ditentukan secara langsung oleh konstruk yang kompleks seperti 
kualitas kegiatan pengajaran (atau kualitas layanan), kepercayaan 
(trust) dan komitmen terhadap universitas. Model ini juga 
mempertimbangkan beberapa variabel lain untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih baik tentang kesetiaan ini dan proses yang 
mendasarinya.”

Jadi, dari penjelasan di atas untuk meningkatkan pemasaran 
suatu produk diperlukan pendekatan-pendekatan agar tercipta relasi 
atau jaringan yang kompleks, salah satu yang meningkatkan 
pemasaran suatu produk adalah kesetiaan pelanggan. Inilah yang 
menjadi tantangan bagi manajer bagaimana pelanggan dapat setia dan 
komitmen terhadap produk tersebut. Tidak lain halnya di lingkungan 
universitas, bagaimana membuat mahasiswa agar tetap setia dan 
percaya terhadap kampusnya, agar hubungan ini terus berlanjut dan 
terciptalah relasi di berbagai pihak.

Kedekatan penjual dan pembeli menjadi sesuatu yang baik 
apabila diarahkan pada keuntungan dua pihak. Sebagaimana 
pemaparan Mulyono (2019), “Penekanan pada hubungan pemasaran 
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BAB IV
 JENIS-JENIS CITRA PERUSAHAAN

(CORPORATE IMAGE)

4.1 DEFINISI CITRA PERUSAHAAN
Membangun citra yang baik setiap perusahaan dapat 

diupayakan dengan berbagai cara. Sudah tentu, hal yang dilakukan 
juga erat kaitannya dengan manajemen. Baik itu manajemen 
organisasi perusahaan, manajemen produksi, dan produk perusahaan 
sampai manajemen pemasaran. Semua hal tersebut dilakukan agar 
menumbuhkan kepuasan dan loyalitas konsumen sehingga akan setia 
untuk menggunakan setiap produk yang dipasarkan oleh perusahaan 
tersebut. 

Citra didefinisikan sebagai tanggapan melalui suatu 
kelompok yang diingat di memori pelanggan serta bekerja sebagai 
penyaring yang berpengaruh terhadap tanggapan perusahaaan. Citra 
juga menampilkan kesan suatu objek berbeda yang tercipta dengan 
memproses informasi setiap waktu dari objek yang berbeda yang 
tercipta dari banyak sumber terpercaya.

Citra (image) biasanya merupakan hasil interaksi dan kontak 
dengan perekrut, literatur organisasi, dan sumber lainnya. Citra 
perusahaan semacam kesan keseluruhan sebuah perusahaan yang 
tertinggal di pikiran pelanggan setelah menggunakan produk atau 
layanannya. 

Seorang pelanggan akan tahu citra dari sebuah perusahaan 
apabila ia telah mengonsumsi atau menggunakan produk yang dibeli 
dari perusahaan tersebut. Citra positif akan meninggalkan kesan dan 
pengalaman positif bagi para pelanggannya. Bloemer, dkk (1999) 
menyampaikan, “Citra perusahaan sebagai kesan keseluruhan 
pelanggan mengenai perusahaan berdasarkan pengalaman pertemuan 

didasarkan pada premis bahwa perusahaan berkinerja lebih baik 
ketika hubungan antara pembeli dan penjual sangat dekat.” Sama 
dengan yang disebutkan oleh Andreas (1998) , “Diperlukan perluasan 
konsep pemasaran tradisional dalam menciptakan dan memelihara 
hubungan untuk mempertahankan klien.”

Hubungan antara pembeli dan penjual yang terjalin sangat 
dekat akan membuat perusahaan berkinerja lebih baik lagi untuk 
memuaskan dan mendapatkan kepercayaan dari pembelinya. 
Perluasan konsep pemasaran tradisional sangat diperlukan untuk 
menciptakan brand awareness dengan tujuan mendapat pelanggan 
baru dan loyalitas konsumen sebab konsep pemasaran tradisional 
dapat mudah menjangkau banyak pelanggan yang membuat 
hubungan pemasaran itu berkinerja lebih baik dalam menciptakan 
dan memelihara hubungan kepada konsumen.
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perusahaan yang mengeluarkan biaya besar untuk membuat logo 
ialah PT. Pertamina. Perusahaan ini mengganti logo yang telah 
dipakai 35 tahun dalam bisnis perminyakan di Indonesia. Logo lama 
berbentuk bintang berwarna kuning diapit kuda laut berwarna merah 
dengan latar belakang warna biru bertuliskan PERTAMINA dengan 
warna tulisan merah diganti menjadi simbol berbentuk huruf P 
dengan tiga warna yakni biru, merah, dan hijau dan ada kata 
PERTAMINA berwarna hitam. Pembuatan logo baru ini menelan 
biaya sebesar 350.000 USD atau apabila dirupiahkan dengan kurs 
yang sekarang mencapai 5.1 milyar. 

Gambar 4.1 Logo Pertamina
Sumber: https://portaljember.pikiran-rakyat.com/Nalendra Yogeswara

Selain dalam bentuk logo, perusahaan juga bisa membuat 
iklan dalam bentuk audiovisual yang disiarkan melalui media televisi. 
Biaya iklan di televisi sangatlah besar, mengutip data dari Nielsen 
dalam Detik.com pada tahun 2016 tercatat ada sepuluh produk 
dengan perhitungan iklan terbesar dalam kurun waktu Januari-Maret, 
yaitu: 1) Dunhill Rp. 420,4 miliar, 2) Indomie Rp. 272,1 miliar, 3) 
Djarum Super Mild Rp. 200,2 miliar, 4) Gudang Garam Signature Rp. 
176,6 miliar, 5) TOP Kopi Susu Rp. 173 miliar, 6) Kementerian 
Kesehatan RI Rp. 164,9 miliar, 7) SGM Eksplor 1 Plus Rp. 159,2 
miliar, 8) Dji Sam Soe 234 Magnum Blue Rp. 152,2 miliar, 9) 
Telkomsel Internet Broadband Rp. 151 miliar, 10) Tokopedia Rp. 
147,8 miliar. 

ganda mereka dengan produk atau layanannya, dan beberapa pesan 
yang diterima tentang perusahaan dari komunikasi media.” Kesan 
pelanggan terhadap perusahaan sangatlah penting bagi citra 
perusahaan. Kesan yang diwujudkan haruslah kesan baik di mata 
pelanggannya sebab hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas 
pelanggan sehingga akan berdampak baik terhadap perusahaan. Citra 
menjadi kesan, perasaan, gambaran umum mengenai perusahaan. 
Kesan yang dibuat dibentuk melalui suatu objek, pelanggan, atau 
lembaga. Kepuasan dan kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan 
terbentuk apabila perusahaan memiliki citra yang baik pula. 

Kesetiaan konsumen akan menjadi tolok ukur kesuksesan dari 
sebuah produk. Bila pelanggan yang setia tersebut berjumlah besar, 
maka akan membuat produk yang diproduksi  berjumlah besar pula. 
Pertumbuhan ekonomi perusahaan akan maksimal, sehingga ini akan 
memudahkan pemilik usaha untuk semakin mengokohkan bisnisnya 
dalam skala yang lebih luas sebab sudah memiliki gambaran bahwa 
produk-produk yang dikeluarkan dapat diterima publik.  

Peningkatan kepuasan dan kesetiaan ini menjadi suatu yang 
sangat pokok untuk dibidik. Oleh karenanya, demi menciptakan 
kesan yang baik, perusahaan-perusahaan besar kerap menggunakan 
strategi pemasaran yang menarik. Tidak jarang, demi mendapatkan 
citra tersebut, sebuah produk atau jasa yang dipasarkan dengan logo 
dan iklan, pastinya dengan biaya yang tidak sedikit. Citra tercipta dari 
seorang pelanggan melalui sintesis terhadap semua sinyal atau 
asosiasi yang diciptakan dari atribut perusahaan yang kemudian 
dibentangkan dan diinterpretasikan oleh pelanggan.

Membangun image perusahaan dapat dilakukan meng-
gunakan logo sebagai gambaran visual yang mudah diingat. Ternyata 
untuk membuat logo, sebuah perusahaan sampai ada yang rela 
mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah. Di Indonesia, salah satu 
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4. Kesetiaan menggunakan produk akan meningkatkan 
kuantitas produksi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. 
Bila produk dipasarkan dengan jumlah yang besar dan 
dipercaya oleh masyarakat sudah tentu reputasi dari 
perusahaan juga akan meningkat, sehingga hal ini juga dapat 
memicu citra yang baik bagi sebuah perusahaan.

5. Penciptaan produk yang berkualitas juga menjadi sebuah 
bukti tanggung jawab dan keseriusan perusahaan kepada 
masyarakat menyangkut upaya menghadirkan sebuah produk 
yang berdayaguna bagi mereka. Hal yang tidak kalah penting 
produk yang dihasilkan mesti memperhatikan kelestarian 
lingkungan hidup sehingga dalam proses pembuatannya 
diharapkan menggunakan teknologi yang ramah pada 
lingkungan sehingga selain bermanfaat bagi pemenuhan 
kebutuhan masyarakat produk tersebut juga bermanfaat bagi 
semesta. Sudah tentu apabila kedua hal tersebut diperhatikan 
citra perusahaan juga akan mengalami peningkatan. 

6. Citra perusahaan yang baik dapat pula dimunculkan dengan 
kesediaan perusahaan untuk menyediakan pusat layanan 
informasi terkait keluhan pelanggan apabila ada produk yang 
tidak sesuai standarisasi yang diharapkan mereka. Misalnya 
dalam hal pengemasan produk, pembuatan produk, dan 
distribusi produk. Bila masalah tersebut muncul sudah tentu 
dapat merugikan konsumen, dengan terbukanya pelayanan 
pengaduan tadi masyarakat mendapat perlindungan 
konsumen, dalam hal ini perusahaan memberikan garansi.
Dari faktor-faktor tersebut dapat dipahami mengapa 

perusahaan mengiklankan produknya di televisi. Pihak perusahaan 
sudah mempertimbangkan secara matang agar orientasi terhadap 
manfaat yang akan diberikan kepada khalayak lebih tepat sasaran. 

Tentu saja, data-data di atas membuat kita tercengang, tetapi 
setiap perusahaan pasti sudah mempertimbangkan bahwa produk 
yang mereka pasarkan agar lebih dikenal luas oleh konsumen 
memang perlu diiklankan agar timbul rasa ingin tahu terhadap produk 
tersebut. Selain bertujuan membuat penasaran konsumen, 
harapannya agar citra produk yang disiarkan juga meningkat. Produk 
tersebut telah diiklankan, maka saat mengkonsumsinya dianggap 
mengikuti trend. Paradigma seperti itulah yang hendak ditanamkan 
dalam diri para penonton televisi, dan lama-lama akhirnya timbul 
kesetiaan menggunakan produk tersebut akibat sudah terbiasa 
menggunakannya.

Menciptakan citra yang positif bagi perusahaan sudah tentu 
memiliki tantangan yang tidak biasa. Berikut adalah faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap citra perusahaan antara lain: 
1. Citra positif dapat diperoleh apabila produk yang ditawarkan 

bermanfaat bagi konsumen sebagai sasaran utama dalam 
sebuah pemasaran.

2. Kebermanfaatan sebuah produk terutama dipengaruhi dari 
intensitas penggunaan. Pada umumnya masyarakat akan 
menggunakan produk apabila produk yang dipasarkan 
memiliki kualitas yang baik. Selain itu, produsen sebagai 
pihak yang memasarkan memberikan pelayanan yang 
mengesankan bagi konsumen.

3. Citra yang baik terhadap sebuah perusahaan dapat menjadi 
prestasi yang bisa dibanggakan. Kualitas produk yang 
ditawarkan dengan jujur dan kemudian betul-betul sesuai 
dengan harapan masyarakat selaku konsumen, maka akan 
menumbuhkan nilai-nilai kepercayaan sehingga masyarakat 
akan setia menggunakan produk tersebut.
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sudah pernah menyaksikan iklan tersebut dan sudah terlanjur 
menggunakan produknya akan sulit untuk dihentikan kebiasaannya. 
Hal ini membuktikan bahwa akibat dari adanya iklan bisa membuat 
konsumen tetap bertahan menggunakan produk yang diiklankan 
walaupun iklan dari produk tersebut sudah tidak lagi ditayangkan 
akibat dari adanya dugaan iklan tersebut bisa memicu dampak yang 
tidak baik untuk lingkungan serta menimbulkan permasalahan 
menyangkut kesehatan.

 Dampak positif dari adanya iklan juga ada. Terutama bagi 
pedagang, akan lebih mudah memasarkan produk yang diiklankan di 
televisi baik di toko maupun pasar. Produk-produk yang sudah 
diiklankan pada umumnya akan lebih mudah diterima masyarakat, 
hal ini membuat produk tersebut laris di pasaran dan bisa 
meningkatkan pendapatan dari hasil menjual produknya. 
Menyangkut pengaduan layanan konsumen, semestinya memang 
harus ada. Pengemasan produk kadang kala tidak bagus, hal ini 
memicu rusaknya produk tersebut. Konsumen sebagai pengguna 
tentu akan dirugikan, sehingga dapat melakukan pengaduan untuk 
mendapatkan ganti. Oleh sebab itu, ada beberapa perusahaan atau 
pedagang yang memberikan garansi apabila barang yang dibeli rusak 
bisa diganti.

 
4.2 KEDUDUKAN CITRA DALAM SEBUAH 

PERUSAHAAN
Kedudukan citra dalam sebuah perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap manajemen. Pentingnya citra itu  dalam sebuah 
perusahaan menentukan kualitas teknis dan fungsionalnya. Citra 
yang positif akan berpengaruh positif dan begitu sebaliknya, citra 
yang negatif akan berpengaruh negatif pula. Kedudukan citra pada 
sebuah perusahaan pada umumnya terkait dengan empat aspek yaitu: 

Melalui tampilan iklan secara audiovisual maka produk atau jasa 
yang ditawarkan lebih mudah dikenali masyarakat, dan pihak 
perusahaan juga berupaya untuk memberikan tampilan produk yang 
realistis agar dapat mengesankan bagi khalayak. Bila iklan tersebut 
memberi kesan yang baik, kemudian pelanggan banyak mengguna-
kan produk atau jasa yang ditawarkan sebagai dampak dari presentasi 
iklan di televisi bagi perusahaan yang mengiklankan produk, hal 
tersebut akan membanggakan perusahaan. Perusahaan merasa 
bangga karena barang atau layanan yang ditawarkan tadi dipercaya 
oleh masyarakat. 

Sudah tentu ada dampak positif maupun negatif dari iklan. 
Bila produk yang diiklankan benar-benar memenuhi ekspetasi, maka 
perusahaan yang mengiklankan produk tersebut dinilai sebagai 
perusahaan yang jujur. Hal ini akan menumbuhkan empati atau 
perhatian yang besar terhadap produk-produk yang diiklankan dari 
perusahaan itu. Bila tumbuh kepedulian yang besar, tentu mendorong 
penggunaan produk dalam jumlah banyak. Penggunaan produk yang 
banyak di tengah-tengah konsumen adalah sebuah prestasi. Jika 
produk perusahaan diminati konsumen dalam jumlah yang besar, 
maka akan menaikkan reputasi perusahaan tersebut yang berbanding 
lurus terhadap citra baik bagi perusahaan.

Mengenai citra positif perusahaan, ada beberapa iklan yang 
meski dihentikan penayangannya di televisi untuk menampilkan 
keseriusannya dalam komitmen sosial perusahaan yang lebih peduli 
terhadap kelestarian hidup dan menggunakan teknologi ramah 
lingkungan. Contohnya, iklan rokok, sebab masyarakat menyadari 
apabila iklan tersebut terus ditayangkan akan memicu ketertarikan 
dari anak-anak untuk merokok. Padahal rokok dapat merusak 
kesehatan. Di sinilah kontrol sosial masyarakat bekerja, tetapi karena 
baru-baru saja iklan rokok dilarang tayang, setidaknya pemirsa yang 
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Jika sudah nyata dibuktikan oleh orang yang dikenalnya, jadi sudah 
pasti dianggap teruji secara kualitas. Hal ini erat kaitannya dengan 
citra sebagai filter yang memengaruhi tanggapan pada aktivitas 
perusahaan. Apabila respons yang baik lebih dominan didapat dari 
masyarakat, akan mendorong pula peningkatan kualitas teknis dan 
khususnya kualitas fungsional. Dapat dinyatakan bahwa jika image 
perusahaan baik di mata masyarakat, maka image tersebut dapat 
sebagai pelindung dalam menangkal segala isu-isu negatif yang 
menyerang perusahaan.

Sebagaimana yang dijelaskan tadi, hal yang sangat penting 
menyangkut citra ialah pengalaman konsumen ketika memakai 
produk. Citra yang merujuk dari fungsi pengalaman dan juga harapan 
konsumen, mensyaratkan perusahaan untuk bisa meningkatkan 
kualitas produk ataupun layanan jasa yang ditawarkan. Saat ingin 
menggunakan sebuah produk atau jasa, maka konsumen membangun 
harapan agar produk ataupun jasa yang akan dipakai tadi benar-benar 
memabawa manfaat yang besar. Saat realitas pengalaman yang 
didapatnya dari produk tadi bagus, maka akan meningkatkan 
pengakuan bahwa memang produknya layak untuk dipakai lebih 
banyak pihak. Maka, tanpa dipaksa oleh perusahaan pun, konsumen 
yang puas terhadap kualitas produk atau layanan jasa tadi akan 
mempromosikannya, dan hal ini akan memperoleh perubahan image, 
yakni menerima penguatan dan bahkan meningkat. 

Ketika citra produk atau layanan jasa menguat, mempunyai 
pengaruh penting pada manajemen. Staf perusahaan dan karyawan 
juga akan harmonis karena perusahaannya mendapatkan keuntungan 
sehingga segala hal menyangkut biaya produksi, penggajian 
karyawan bisa dilakukan karena produknya laris dan diterima oleh 
masyarakat. Dengan istilah lain, citra memiliki pengaruh dari dalam. 
Citra yang kurang nyata dan jelas mungkin akan memengaruhi 

1. Citra yang berkaitan tentang keinginan. Hal ini umumnya 
bersumber dari internal perusahaan untuk mempengaruhi 
konsumen selaku pelanggan. Citra ini dapat diwujudkan 
melalui proses komunikasi pada saat pemasaran produk baik 
secara iklan di media cetak, media televisi, media sosial 
maupun dari lisan ke lisan. 

2. Citra merupakan filter yang memengaruhi tanggapan pada 
aktivitas perusahaan. Kualitas teknik dan khususnya kualitas 
fungsional dilihat melalui filter ini. Apabila citra positif, maka 
akan menjadi pelindung.

3. Citra sebagai kegunaan dari pengalaman dan keinginan 
pelanggan. Ketika pelanggan memunculkan keinginan dan 
realitas pengalaman dalam wujud kualitas pelayanan teknis 
dan fungsional, kualitas pelayanan yang dirasakan 
menghasilkan perubahan citra yang akan memperoleh 
kekuatan dan peningkatan.

4. Citra memiliki dampak penting bagi manajemen. Artinya 
citra memiliki pengaruh internal. Citra yang kurang nyata dan 
jelas mungkin akan berdampak pada perilaku karyawan 
terhadap organisasi yang memberinya pekerjaan.
Konsep citra ialah menceritakan harapan, dapat dimaknai 

apabila citra perusahaan baik (positif) akan membuat masyarakat 
juga akan memberikan respons yang positif pula dan menyebarluas-
kan respons ini kepada yang lain sehingga bisa menjadi kampanye 
yang berdampak besar dalam pengembangan perusahaan. Salah satu 
iklan yang mudah dan murah sebenarnya justru iklan yang bersifat 
getok tular yakni dari mulut ke mulut dalam perbincangan langsung. 
Bila ada anggota masyarakat yang bercerita langsung mengenai 
sebuah produk, misalnya khasiat produk yang bagus akan lebih 
diyakini daripada sekadar iklan yang ditampilkan pada media massa. 
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suatu perusahaan maka tinggi pula loyalitas yang akan didapat. 
Pelanggan juga sangat penting bagi suatu perusahaan, sebab 
pelangganlah yang memberi pendapatan dan citra yang baik bagi 
suatu perusahaan. Loyalitas sendiri dapat diukur melalui pembelian 
terakhir seorang pelanggan terhadap barang atau layanan yang 
tawarkan perusahaan, pembelian berulang-ulang dan jumlah uang 
yang dibelanjakan setiap pembelian. Seperti yang disampaikan 
Sutisna dalam Parto Purba ( 2017) tentang pentingnya sebuah citra, 
sebagai berikut: 
1.  Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran 

eksternal. Citra positif memberikan kemudahan perusahaan 
untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan secara efektif 
sedangkan citra negatif sebaliknya. 

2.  Sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada 
kegiatan perusahaan. Citra positif menjadi pelindung 
terhadap kesalahan kecil. Kualitas teknis atau fungsional 
sedangkan citra negatif dapat memperbesar kesalahan 
tersebut. 

3.  Mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau 
dampak internal. Citra perusahaan yang kurang jelas dan 
nyata mempengaruhi sikap karyawan terhadap perusahaan. 
Hal yang harus perusahaan sadari adalah ketika memberikan 

pelayanan terbaik kepada konsumen secara otomatis kita tengah 
membangun citra pada perusahaan. Sering kali ketika ingin membeli 
suatu produk maka dalam benak kita yang teringat adalah nama 
perusahaannya. Contohnya ketika kita ingin membeli elektronik 
maka yang teringat adalah Samsung atau mungkin Sony. Begitu juga 
ketika mau membeli bahan atau bumbu untuk masak maka yang 
teringat mungkin Indofood atau perusahaan terkenal lainnya. Seakan 
kita sudah tidak perduli mereknya, karena dari citra dan reputasi yang 

perilaku karyawan kepada perusahaan yang mempekerjakannya. 
Gronroos (1994) berpendapat, “Citra perusahaan merupakan faktor 
yang paling penting bagi perusahaan jasa, karena  sebagian besar citra 
ditentukan oleh penilaian pelanggan atas layanan yang mereka 
terima.” Seperti yang dijelaskan Gronroos, peran citra sangat 
berpengaruh terhadap perusahaan dan citra merupakan faktor yang 
paling penting dari berjalannya suatu perusahaan. Oleh sebab itu, 
perusahaan berlomba-lomba agar memperoleh citra yang positif di 
mata pelanggan dengan cara meningkatkan layanan dan kualitas dari 
produk yang dihasilkan melalui hubungan-hubungan yang dibangun 
dan evaluasi dari perusahaan.

Pengalaman ini mempunyai dua bagian utama yaitu 
fungsional dan emosional. Bagian fungsional yang berhubungan 
dengan karakteristik yang nyata dari organisasi seperti bangunan, 
fasilitas infrastruktur, lokasi, dan orang-orang. Bagian emosional 
dihubungkan dengan dimensi psikologis yang dimanifestasikan oleh 
perasaan dan perilaku terhadap suatu organisasi. Jika kedua 
komponen itu dimiliki dengan baik oleh perusahaan, maka akan 
berdampak baik untuk citra perusahaan tersebut. Seperti yang 
dijelaskan oleh Tang (2007), “Citra perusahaan dapat dianggap 
sebagai fungsi dari akumulasi pengalaman pembelian atau konsumsi. 
Pengalaman ini memiliki dua komponen utama: fungsional dan 
emosional.” 

Bagian fungsional dapat dengan mudah diukur sebab 
dikaitkan dengan atribut nyata, sedangkan bagian emosional 
dikaitkan dengan dimensi psikologis yang diwujudkan oleh perasaan 
dan perilaku terhadap suatu organisasi. Perasaan itulah yang 
memengaruhi loyalitas pelanggan. Citra mempunyai dampak positif 
bagi loyalitas konsumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa citra 
mempengaruhi loyalitas dari konsumennya. Semakin tinggi citra dari 
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berbeda dengan produk yang sama di segmen pasar yaitu citra 
inovatif.

3. Citra yang ditampilkan perusahaan mampu menampilkan 
produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang tidak 
mahal disebut citra murah meriah.
Bagi perusahaan-perusahaan besar, maka penonjolan citra 

eksklusif sengaja dilakukan untuk menampilkan kesan bahwa produk 
yang dikeluarkan hanya layak dimiliki oleh mereka yang berpeng-
hasilan tinggi sebab menyajikan manfaat terbaik bagi pelanggan. 
Misalnya, gawai yang didesain khusus dengan fitur-fitur yang lebih 
banyak dibandingkan dengan gawai biasa. Termasuk juga garansi 
mesin yang jauh lebih lama, akan memberi kesan eksklusif. Salah satu 
produk gawai yang beredar di pasaran bahkan ada yang dibanderol 
hingga tiga puluh juta rupiah karena memiliki kelebihan, antara lain: 
layar utama lebih lebar, memori internal lebih besar, resolusi kamera 
lebih jernih, kapasitas baterai lebih lama durasinya, dan fasilitas lain 
yang memang dipersiapkan secara eksklusif agar para penggunanya 
merasa mendapat manfaat berlebih.

Ada juga perusahaan yang ingin menonjolkan citra inovatif 
melalui pemunculan produk  dengan menggunakan material 
berbahan emas. Produk gawai berbahan emas merupakan salah satu 
upaya agar modelnya tidak pasaran. Meski secara fungsi, gawai 
dengan material emas dan material biasa itu sama, namun dari segi 
gaya hidup sangatlah berbeda. Ada gengsi yang lebih tinggi saat 
memiliki barang yang dibuat dengan edisi terbatas dan berharga jauh 
lebih mahal. Sedangkan Frank Jefkins (1998) mengemukakan bahwa 
ada lima jenis citra perusahaan, yaitu sebagai berikut:
1.  Citra bayangan 

 Citra ini melekat pada individu dalam atau anggota-anggota 
organisasi mengenai anggapan pihak luar tentang 

ditampilkan perusahaan tersebut membuat konsumen yakin bahwa 
barang yang dikeluarkan sudah pasti berkualitas.

Mewujudkan citra positif artinya membantu konsumen 
melihat keistimewaan produk yang dijual dengan cara yang paling 
baik, melakukan apapun untuk menampilkan citra positif dari 
perusahaan, mengembangkan relasi yang mampu membuat 
konsumen diistimewakan serta dihargai sebagai seorang pribadi. 
Membangun citra positif tidak dapat dilakukan dengan cepat dan 
mudah, perlu kekonsistenan dan upaya yang keras untuk menampil-
kan citra positif tersebut. Pentingnya menciptakan citra positif dari 
perusahaan sebab konsumen membeli suatu produk tentu kerapkali 
terpengaruh oleh kesan positif dan negatif terhadap suatu perusahaan. 

4.3 JENIS CITRA YANG DITONJOLKAN PERUSAHAAN
Setiap perusahaan akan merumuskan dengan seksama 

menyangkut citra yang akan ditonjolkan. Hal ini menyangkut masa 
depan perusaaan itu sendiri. Oleh sebab itu, harus ada skala prioritas 
menyangkut citra perusahaan yang mesti diwujudkan sesegera 
mungkin agar membawa perubahan yang besar.

Perusahahan besar, menengah atau kecil akan menggunakan 
strategi berbeda dalam memunculkan citra yang baik bagi konsumen. 
Seperti pandangan Sutojo dalam Ardianto (2011) yang  dikutip dari 
buku Handbook of Public Relation mengenai tiga jenis citra yang 
ditampilkan perusahaan:
1. Citra yang ditampilkan oleh perusahaan-perusahaan besar 

yaitu citra eksklusif. Eksklusif sendiri ialah kemampuan 
mengemukakan banyak macam keuntungan terbaik bagi 
pelanggan. 

2. Citra yang ditampilkan sebab perusahaan tersebut pintar 
menampilkan produk barunya dengan modal dan desain 
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riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan di 
bidang keuangan yang pernah diraihnya, sukses ekspor, 
hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta 
lapangan kerja dalam jumlah besar, kesediaan turut memikul 
tanggung jawab sosial, komitmen mengadakan riset dan 
sebagainya. Suatu citra perusahaan yang positif akan 
menunjang usaha humas keuangan, karena terkait penjualan 
saham bagi pemangku kepentingan.

5. Citra majemuk 
 Setiap perusahaan memiliki banyak unit dan pegawai, 

masing-masing unit dan pegawai memiliki perangai dan 
perilaku tersendiri. Sehingga secara tidak langsung akan 
memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra 
perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu variasi citra harus 
ditekan seminim mungkin dan citra perusahaan secara 
keseluruhan harus ditegakkan.
Kelima citra di atas kerap muncul pada sebuah perusahaan. 

Dampaknya pun bermacam, ada yang bersifat terlalu positif dan ada 
juga yang hanya positif saja. Berbeda dengan dua citra yang telah 
dikemukakan sebelumnya. Ada juga perusahaan yang menjual 
produk dengan harga terjangkau dengan kualitas baik. Tujuannya 
tidak lain agar barang yang dibuat oleh perusahaan tersebut bisa laris 
di pasaran, sehingga perputaran barang yang diproduksi cepat dan hal 
ini bisa membantu keuangan perusahaan. Ada empat elemen citra 
perusahaan antara lain:
1. Kepribadian

 Seluruh ciri khas perusahaan yang dimengerti publik sasaran 
adalah perusahaan yang dipercaya dan memiliki komitmen 
sosial.

organisasinya. Dalam kata lain, citra bayangan adalah citra 
atau pandangan individu mengenai pandangan luar terhadap 
organisasinya. Citra ini sering kali tidak tepat, bahkan hanya 
sekadar ilusi, sebagai akibat dari tidak adanya informasi, 
pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh kalangan 
dalam organisasi mengenai pendapat atau pandangan pihak 
luar. Citra ini bersifat terlalu positif.

2.  Citra yang berlaku 
 Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang 

melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. 
Citra yang tidak berlaku selamanya terbentuk dari 
pengalaman atau pengetahuan orang luar yang tidak 
memadai. Biasanya citra ini cenderung negatif. Citra ini amat 
ditentukan oleh banyak sedikitnya informasi yang dimiliki 
oleh penganut yang mempercayainya. Yang perlu diperhati-
kan bukan hanya pendapat positif dan negatif, tetapi segenap 
kesan serta gambaran mental masyarakat terhadap segala 
macam aspek organisasi.

3.  Citra harapan 
 Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak 

manajemen suatu perusahaan. Citra ini juga tidak sama 
dengan citra yang sebenarnya. Biasanya citra harapan lebih 
baik daripada citra yang ada. Citra harapan dirumuskan untuk 
menyambut sesuatu yang relatif baru, yakni ketika khalayak 
belum memiliki informasi yang memadai.

4.  Citra perusahaan 
 Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara 

keseluruhan, bukan citra atas produk dan pelayanannya saja. 
Citra perusahaan terbentuk oleh banyak hal. Hal positif dapat 
meningkatkan citra perusahaan antara lain adalah sejarah atau 
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meningkatkan citra perusahaan antara lain adalah sejarah atau 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 106 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 107

perusahaan. Jika berbicara citra maka akan berbicara reputasinya. 
Sedangkan Dutton, dkk (1994) menganggap, “Reputasi perusahaan 
sebagai representasi citra perusahaan.” Citra perusahaan adalah 
sebagai perwakilan dari reputasi sebuah perusahaan. Oleh karenanya, 
Mingjung dan Sung (2008) memasukkan, “Prestis dan reputasi 
sebagai bagian dari citra”. Sebab, citra perusahaan memiliki 
komponen yaitu prestis dan reputasi. Sehingga digambarkan oleh 
Davies, Chun, Silva, dan Roper (2004) bahwa, “Reputasi dan citra 
dengan mendefinisikan reputasi sebagai sesuatu yang tergantung 
pada pengalaman aktual dari organisasi, sedangkan gambar dilihat 
sebagai pendapat yang independen, pengalaman aktual”. 

Citra dan reputasi perusahaan adalah suatu hal yang berbeda, 
namun satu kesatuan. Citra adalah suatu kesan atau gambaran dari 
perusahaan sedangkan reputasi adalah nilai dari suatu perusahaan 
yang dibangun dalam waktu yang relatif lama. Reputasi dapat 
bertahan apabila perusahaan dapat mempertahankan citra positifnya.

Citra sendiri dipecah menjadi dua bagian utama yaitu 
fungsional dan emosional. Dua komponen inilah yang akan 
membangun citra perusahaan, komponen fungsional berkaitan 
dengan karakteristik nyata seperti bangunan, fasilitas infrastruktur, 
lokasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sedangkan, 
komponen emosional berkaitan dengan perasaan dan emosi dari 
konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Hal tersebut sejalan 
dengan pendapat Park dalam Sudarso (2016), “Penilaian pelanggan 
yang logis dan masuk akal, sebab nilai dikaitkan dengan manfaat 
produk dan efisiensi terhadap pelanggan. Nilai fungsional ritel terdiri 
dari pelayanan yang cepat, penilaian atas persepsi yang menggambar-
kan biaya bagi konsumen, keberadaan, dan kebersihan. Harga masih 
menjadi faktor yang berpengaruh dalam penilaian fungsional.”

2.  Reputasi
 Suatu keadaan yang dilakukan oleh perusahaan dan dipercaya 

publik sasaran berdasarkan pengalaman pribadi maupun 
orang lain, seperti kinerja keamanan transaksi pada bank.

3.  Nilai
 Nilai-nilai milik perusahaan dengan istilah budaya 

perusahaan ialah perilaku manajemen yang peduli terhadap 
konsumen. Karyawan secara cepat tanggap terhadap 
permintaan dan keluhan konsumen.

4.  Identitas Perusahaan
 Bagian-bagian yang memudahkan publik sasaran mengenali 

perusahaan, semisal logo, warna, dan slogan.
Aspek-aspek citra perusahaan cakupannya lebih lengkap 

karena tidak bisa disangkal perusahaan yang berkarakter kuat adalah 
modal untuk membangun citra. Karakter kuat perusahaan bisa 
dibentuk dari manajemen, mekanisme kerja, strategi, dan 
implementasi pemasaran sampai kepada pola komunikasi yang 
dibangun dengan konsumen secara lebih terorganisasi. Apabila 
karakter tersebut bisa dimaksimalkan, akan membawa peningkatan 
nilai. Karyawan sejahtera, pelanggan puas dengan produknya, dan 
pihak perusahaan juga tanggap terhadap segala masukan yang 
diberikan masyarakat selaku konsumen utama. Bila semua tadi sudah 
terakomodasi, maka keuntungan perusahaan pasti memadai pula. 
Sehingga akan memudahkan dalam membuat corporate identity yang 
tepat.

Beberapa sarjana dan praktisi menggunakan kata citra dengan 
bergantian memakai untuk pengenal dan reputasi perusahaan. Sejalan 
dengan pemikiran Dowling (1993), “Reputasi perusahaan sebagai 
sinonim untuk citra perusahaan.” Dari pemikiran Dowling 
menjelaskan bahwa reputasi perusahaan sama dengan citra 
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pelanggan.” Dari uraian tersebut, nilai fungsional ini berkaitan 
dengan fungsi dari sebuah produk yang didapat dari nilai para 
pelanggan atas produk yang digunakan, baik mengenai harga, 
kualitas, kenyamanan, dan sebagainya. Motivasi seorang pelanggan 
dalam pembelian suatu produk adalah dilihat dari nilai fungsional dan 
emosionalnya. Setelah mengetahui apa itu nilai fungsional, berikut 
adalah penjelasan mengenai nilai emosional. Sweeney & Soutar 
dalam Mulyono (2019) menjelaskan, “Komponen emosional terkait 
perasaan dan emosi dari para konsumen atau dikaitkan dengan 
dimensi psikologis yang dimanifestasikan oleh perasaan dan sikap 
terhadap suatu organisasi. Nilai emosional (emotional value) yaitu 
utilitas yang berasal dari perasaan atau efektif/emosi positif yang 
ditimbulkan dari mengonsumsi produk.” 

Nilai emosional ialah perasaan puas dan senang yang 
diperoleh konsumen melalui produk dan jasa yang digunakan. 
Contohnya, seperti menonton bioskop, olahraga, berlibur, naik 
wahana game, dan mendaki gunung. Perusahaan dituntut untuk 
memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada konsumen 
agar merasa puas atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh 
perusahaan.

Jadi, nilai emosional ini sendiri merupakan suatu perasaan 
konsumen pada saat memutuskan untuk membeli suatu produk atau 
menggunakan suatu jasa. Konsumen yang melakukan pembelian dan 
transaksi atas dasar perasaan sehingga terciptalah keputusan atas 
barang atau jasa yang ingin dibelinya. Perusahaan penghasil produk 
dan jasa dituntut untuk memberikan pengalaman yang terbaik dan 
menarik kepada pelanggannya agar mereka merasa puas atas produk 
dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Menentukan nilai emosional dapat dilakukan dengan cara 
membeli suatu merek dari perusahaan. Surachman dalam Angga, dkk 

Dari pendapat di atas mengenai dua komponen citra 
perusahaan bahwa hal yang paling dominan dari nilai fungsional 
selain lokasi, infrastruktur, dan lainnya adalah harga suatu produk 
yang dipasarkan. Hal serupa dikemukakan oleh Guerin dalam  
Sudarso (2016), “Value of money direfleksikan melalui harga.” 
Uraian Guerin tersebut dapat disimpulkan, nilai fungsional terdiri 
dari harga, mutu, dan kuantitas produk. Nilai yang mudah dilihat ialah 
nilai fungsional, yaitu nilai yang didapat melalui mutu barang yang 
memberikan kegunaan (utility) fungsional kepada konsumen. 

Suatu produk memiliki fungsi masing-masing yang 
mempunyai keistimewaan di hati konsumennya. Saladin dan Oesman 
dalam Sudarso (2016) menyebut, “Nilai fungsional berkaitan 
langsung dengan fungsi yang diberikan oleh produk atau layanan 
kepada konsumen. Jika memiliki keunggulan secara fungsional, 
maka sebuah merek mendominasi kategori”.

Nilai fungsional sangat mudah dinilai. Nilai fungsional inilah 
yang akan berperan dalam meningkatkan kepuasan seorang 
pelanggan atas produk yang ia beli.  Apabila suatu produk 
mempunyai keistimewaan berdasarkan kegunaannya, maka merek 
produk tersebut mendominasi kategori. Kategori adalah suatu strategi 
yang penting dalam pemasaran selain untuk menarik pelanggan, 
strategi ini juga mengenalkan pelanggan terhadap produk sebelum 
orang lain memiliki kesempatan melakukannya. Jika ingin 
mendominasi dan berhasil dalam pasar, masuklah lebih awal dan buat 
dulu pasarnya. 

Nilai fungsional itu sendiri mengarah pada manfaat suatu 
produk bagi konsumen, Surachman dalam Sudarso (2016) 
menyatakan, “Nilai fungsional didapat melalui atribut barang yang 
memberikan manfaat atau kegunaan pada konsumennya yang 
berkaitan langsung dengan fungsi yang diberikan oleh jasa kepada 
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kepuasan pelanggan merupakan dua prediktor penting untuk 
kesetiaan pelanggan.

Kecenderungan konsumen untuk membeli suatu barang atau 
layanan yang diberikan suatu perusahaan didapat dari strategi 
perusahaan dalam memasarkan produknya seperti meningkatkan 
image dan kepuasan pelanggannya, agar loyalitas pelanggan didapat 
konsumen. Loyalitas sendiri bersifat jangka panjang yang sangat 
menguntungkan bagi perusahaan.

Loyalitas itu sendiri tercermin dari antusias konsumen atas 
barang atau layanan yang ditawarkan. Kualitas pelanggan dan citra 
perusahaan berpengaruh positif terhadap hubungan citra perusahaan 
dan kualitas pelayanan. Semakin positif citra dan kualitas pelayanan 
suatu perusahaan, semakin meningkat kesetiaan konsumen untuk 
tetap membeli barang pada perusahaan yang sama. 

Perusahaan yang memiliki citra positif di mata konsumennya 
ialah perusahaan yang mampu mewujudkan kepercayaan dan 
dukungan dari perusahaan yang memiliki citra yang negatif. Peneliti 
biasanya mendefinisikan image sebagai jumlah keyakinan, sikap, 
stereotip, ide, perilaku yang relevan, atau kesan yang dimiliki 
seseorang mengenai objek, orang, atau organisasi. 

(2017) berpendapat, “Nilai emosional didapat apabila konsumen 
mengalami kepuasan atas pembelian atau menggunakan suatu merek. 
Dalam artian merek memberikan nilai emosional yang pada intinya 
nilai emosional inilah yang berhubungan dengan perasaan positif 
yang dialami oleh konsumen pada saat pembelian produk atau jasa.” 
Nilai positif itu sendiri berasal dari perasaan konsumen ketika 
membeli suatu produk atau menggunakan suatu merek. Apabila 
perasaan positif yang ditimbulkan dari konsumen maka produk yang 
dibeli atau digunakan konsumen memberikan nilai emosional. Jika 
kedua nilai tersebut sudah ada pada suatu produk atau jasa di sebuah 
perusahaan, baik nilai fungsional dan nilai emosional maka akan 
berdampak baik bagi citra produk dan kepuasan pelanggan atas 
produk yang digunakannya.   

Selain dua komponen dari citra, faktor lainnya yang perlu 
diperhatikan dari citra (image)  adalah kesan dan aset. Abratt dalam 
Mulyono (2019) mengemukakan, “Citra (image) mengacu pada 
kesan global atau keseluruhan yang dihasilkan entitas di benak orang 
lain. Citra (image) adalah entitas yang dinamis dan kompleks, dan 
kelompok audiens tertentu dapat memiliki gambar yang bervariasi 
untuk satu institusi.” Sedangkan bagi Dowling dalam Mulyono 
(2019), “Citra adalah aset tidak berwujud atau niat baik bahwa 
perusahaan memiliki efek positif pada penilaian pasar.”

Oleh karena itu, organisasi/perusahaan perlu mengidenti-
fikasi kekuatan dan kelemahan citra mereka untuk setiap kelompok 
sasaran. Meskipun organisasi mencoba untuk menyampaikan gambar 
yang diinginkan kepada publik, mereka mungkin tidak berhasil 
karena citra (image) adalah hasil dari pilihan, tindakan, dan interaksi 
sosial dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Jika citra 
perusahaan sudah didapatkan maka secara tidak langsung loyalitas 
pelanggan akan terbentuk dari perusahaan. Citra perusahaan dan 
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BAB V
 CITRA AKADEMIK (ACADEMIC IMAGE), CITRA 

PERGURUAN TINGGI  (UNIVERSITY IMAGE), DAN 
PENGAKUAN PUBLIK (PUBLIC RECOGNITION)

5.1  CITRA  AKADEMIK
Citra akademik adalah hasil dari situasi dan kondisi oleh 

orang-orang yang mampu menyalurkan dan mendapat gagasan, buah 
pikiran, dan pengetahuan dalam hal takademik serta mampu diuji 
secara jujur, transparan, dan meluas. Sebab akademik erat kaitannya 
dengan intelektual dari para pelaku di bidang akademik. Pelaku 
akademik disebut sebagai 'akademisi'. Seorang akademisi merupakan 
orang yang mampu melakukan sesuatu berdasarkan keilmuan dan 
pengetahuannya dalam kehidupan dan lingkungan sosialnya.

Seperti yang dikatakan Ruslan (2016), “Tujuan utama sebuah 
citra bagi suatu perusahaan ialah untuk menjaga, mengembangkan, 
mempertahankan reputasi dan prestasi. Citra dapat dirasakan dari 
penilaian positif yang sesuai dengan penerimaan dan tanggapan 
publik.” 

Citra akademik terbentuk pada citra positif dan negatif 
sehingga timbullah citra-citra yang berjalan (current images). Kesan 
terjadi beracuan terhadap pengalaman, pengetahuan, serta 
pemahaman terhadap realita yang ada dalam pengamatan. Hal-hal 
tersebut yang menjadikan sebuah perguruan tinggi dalam hal ini 
bidang akademik akan dipandang oleh masyarakat sebagai 
pemenuhan hasrat yang mereka inginkan. 

Citra akademik juga merupakan sebuah gambaran atas 
keadaan dan realita dari fungsi serta peran akademik tersebut di mata 
masyarakat. Citra dari akademik yang menjadi peran utama ialah 
kompetensi dan intelektual sebuah ilmu yang dihasilkan dari seorang 

akademisi, penerapan serta fungsinya dapat dirasakan dan dilihat oleh 
masyarakat.

Terkadang sering terjadi penyalahgunaan keilmuan yang 
dimiliki seorang akademisi yang berakibat fatal pada reputasi 
keilmuannya. Sebagai contoh, seorang dosen yang bekerja di sebuah 
unversitas melakukan penyebaran berita bohong kepada sejumlah 
mahasiswa yang diajarnya. Hal tersebut merupakan sebuah tindakan 
yang merusak reputasi dirinya sebagai seorang akademisi. Contoh 
lainnya, ketika seorang dokter melakukan malpraktik yang berakibat 
timbulnya korban atau merugikan seseorang. Maka, dokter tersebut 
telah melanggar standar profesional keilmuannya dan berakibat fatal 
untuk dirinya. 

Bentuk positif dari keilmuan akademis mungkin sudah 
banyak diketahui dan dirasakan. Seperti peran seorang guru dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dosen yang memfasilitasi teori 
pada perserta didik. Bidang-bidang akademis inilah yang menjadi 
faktor kemajuan sebuah bangsa dan negara. Unggulnya suatu negara 
salah satunya disebabkan karena bidang akademis dan intelektual 
dari para akademisi.

Pada penjelasan di atas, pelaku utama dalam peranan reputasi 
citra akademik ialah akademisi yang memiliki bidang keilmuan dan 
keprofesionalan dalam penerapan ilmunya. Dalam perkembangan 
zaman, masyarakat kini telah mengubah sudut pandang terhadap 
sesuatu yang ingin dimiliki serta apa yang akan dilakukannya. 
Biasanya, mereka akan melihat dari segi akademik. Citra akademik 
akan bersifat positif bila penerapan di masyarakat baik, dan bersifat 
buruk apabila penerapannya buruk pula. Menyoal citra akademik 
berkaitan dengan akademisi, seorang akademisi merupakan indikator 
utama dalam menjaga citra akademik di mata masyarakat. 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 112 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 113

BAB V
 CITRA AKADEMIK (ACADEMIC IMAGE), CITRA 

PERGURUAN TINGGI  (UNIVERSITY IMAGE), DAN 
PENGAKUAN PUBLIK (PUBLIC RECOGNITION)

5.1  CITRA  AKADEMIK
Citra akademik adalah hasil dari situasi dan kondisi oleh 

orang-orang yang mampu menyalurkan dan mendapat gagasan, buah 
pikiran, dan pengetahuan dalam hal takademik serta mampu diuji 
secara jujur, transparan, dan meluas. Sebab akademik erat kaitannya 
dengan intelektual dari para pelaku di bidang akademik. Pelaku 
akademik disebut sebagai 'akademisi'. Seorang akademisi merupakan 
orang yang mampu melakukan sesuatu berdasarkan keilmuan dan 
pengetahuannya dalam kehidupan dan lingkungan sosialnya.

Seperti yang dikatakan Ruslan (2016), “Tujuan utama sebuah 
citra bagi suatu perusahaan ialah untuk menjaga, mengembangkan, 
mempertahankan reputasi dan prestasi. Citra dapat dirasakan dari 
penilaian positif yang sesuai dengan penerimaan dan tanggapan 
publik.” 

Citra akademik terbentuk pada citra positif dan negatif 
sehingga timbullah citra-citra yang berjalan (current images). Kesan 
terjadi beracuan terhadap pengalaman, pengetahuan, serta 
pemahaman terhadap realita yang ada dalam pengamatan. Hal-hal 
tersebut yang menjadikan sebuah perguruan tinggi dalam hal ini 
bidang akademik akan dipandang oleh masyarakat sebagai 
pemenuhan hasrat yang mereka inginkan. 

Citra akademik juga merupakan sebuah gambaran atas 
keadaan dan realita dari fungsi serta peran akademik tersebut di mata 
masyarakat. Citra dari akademik yang menjadi peran utama ialah 
kompetensi dan intelektual sebuah ilmu yang dihasilkan dari seorang 

akademisi, penerapan serta fungsinya dapat dirasakan dan dilihat oleh 
masyarakat.

Terkadang sering terjadi penyalahgunaan keilmuan yang 
dimiliki seorang akademisi yang berakibat fatal pada reputasi 
keilmuannya. Sebagai contoh, seorang dosen yang bekerja di sebuah 
unversitas melakukan penyebaran berita bohong kepada sejumlah 
mahasiswa yang diajarnya. Hal tersebut merupakan sebuah tindakan 
yang merusak reputasi dirinya sebagai seorang akademisi. Contoh 
lainnya, ketika seorang dokter melakukan malpraktik yang berakibat 
timbulnya korban atau merugikan seseorang. Maka, dokter tersebut 
telah melanggar standar profesional keilmuannya dan berakibat fatal 
untuk dirinya. 

Bentuk positif dari keilmuan akademis mungkin sudah 
banyak diketahui dan dirasakan. Seperti peran seorang guru dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dosen yang memfasilitasi teori 
pada perserta didik. Bidang-bidang akademis inilah yang menjadi 
faktor kemajuan sebuah bangsa dan negara. Unggulnya suatu negara 
salah satunya disebabkan karena bidang akademis dan intelektual 
dari para akademisi.

Pada penjelasan di atas, pelaku utama dalam peranan reputasi 
citra akademik ialah akademisi yang memiliki bidang keilmuan dan 
keprofesionalan dalam penerapan ilmunya. Dalam perkembangan 
zaman, masyarakat kini telah mengubah sudut pandang terhadap 
sesuatu yang ingin dimiliki serta apa yang akan dilakukannya. 
Biasanya, mereka akan melihat dari segi akademik. Citra akademik 
akan bersifat positif bila penerapan di masyarakat baik, dan bersifat 
buruk apabila penerapannya buruk pula. Menyoal citra akademik 
berkaitan dengan akademisi, seorang akademisi merupakan indikator 
utama dalam menjaga citra akademik di mata masyarakat. 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 114 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 115

Lalu, di mana citra akademik itu dapat kita lihat dan rasakan 
pengaruhnya? Sebagai contoh, pada perkembangan zaman yang kini 
semakin maju, sudut pandang seseorang sudah tidak lagi bersifat satu 
sisi dari dirinya sendiri. Orang-orang akan melihat sesuatu itu dari 
segi kebenaran dan keilmiahan untuk meyakinkan bahwa apa yang 
dipilih dan akan digunakannya itu benar-benar telah diuji atau 
berdasarkan kebenaran dari seorang akademisi. Sebagaimana yang 
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, citra akademik itu 
disandarkan pada ilmu pengetahuan dan pendidikan. 

Lalu, siapa jangkauan dari pengaruh citra akademik itu 
sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya secara tidak 
langsung telah diketahui jawabannya. Selain membuat sebuah 
penilaian, konsumen dalam hal ini ialah masyarakat. Ada komponen 
pokok yang berakibat dari pengaruh citra akademik. Buruknya citra 
akademik juga berpengaruh besar bagi rusaknya stabilitas bangsa 
yang membuat sebuah negara itu mengalami keterlambatan dalam 
berkembang. 

Pada penjelasan di atas, dampak dibagi menjadi dua unsur 
akibat yaitu bersifat internal dan eksternal. Dampak dalam bidang 
internal ialah keterlambatan kemajuan pola pikir masyarakat akibat 
sumber daya akademik tersebut buruk. Dalam bidang eksternal, akan 
terjadi penurunan kepercayaan dalam kerjasama dengan negara luar 
dan ini akan menjadikan depresiasi nilai ekonomi dan perdagangan 
dalam negara. Lalu, negera-negara luar tidak akan berani menanam-
kan saham ke negera dengan citra akademik buruk, yang berakibat 
pada lemahnya sumber daya manusia dengan intelektual tinggi. 
Maka, perlunya peningkatan terhadap citra akademik agar ke depan 
semakin baik. Sebab baiknya citra akademik akan menghasilkan 
insan akademisi intelektual.

Hal-hal yang dapat dijadikan cara untuk meningkatkan 
kualitas citra akademik yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan 
di bidang akademik, study tour ke negara-negara dengan citra 
akademik yang baik, evaluasi terhadap kualitas akademik yang secara 
berkala dilakukan. Ini juga yang disebut dengan pembaharuan 
kurikulum pada akademik tersebut dengan cara melakukan pengujian 
terhadap akademisi yang berfokus pada bidang keilmuannya.

5.2 CITRA DI PERGURUAN TINGGI (CORPORATE 
IMAGE UNIVERSITY)
Citra di perguruan tinggi ialah sebuah gambaran dari hasil 

pandangan dan keputusan konsumen, dalam hal ini masyarakat dan 
mahasiswa sebagai konsumen utama. Citra perguruan tinggi ialah 
hasil dari pemenuhan tingkat kepuasan konsumen terhadap bentuk 
produk yang diberikan oleh perguruan tinggi. Produk utama yang 
dihasilkan oleh perguruan tinggi ialah berbasis layanan jasa yang 
diberikan dalam segala sistem organisasi di perguruan tinggi tersebut 
serta fasilitas yang disediakan. Mulai dari pelayanan akademika dan 
administrasi yang ada di perguruan tinggi itu.

Pandangan Tjiptono dalam Sufiyyah (2011) tentang 
kredibelitas perguruan tinggi perlu dipertimbangkan, institusi  dalam 
sektor pendidikan kiranya harus akuntabel juga memiliki mutu yang 
dituntut untuk melakukan layanan jasa akademik yang berkualitas. 
Perguruan tinggi semestinya mulai memberikan pemikiran 
bagaimana pentingnya melakukan layanan jasa kepada mahasiswa 
dengan lebih matang, sebab sekarang ini pelayanan dan kepuasan 
mahasiswa ialah aspek terpenting sebagai upaya untuk bertahan 
dalam dunia bisnis dan memenangkan persaingan pasar.

Terkait dengan penjelasan di atas, pelayanan akademik pada 
perguruan tinggi ialah memberikan secara totalitas dan lengkap 
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mengenai administrasi serta fasilitas yang tersedia di perguruan 
tinggi. Perguruan tinggi sebagai institusi penghasil produk layanan 
jasa yang menyangkut keilmuan harus mengupayakan agar 
memuaskan pelanggan. Sebagai lembaga pendidikan formal, 
perguruan tinggi merupakan tingkat pendidikan tertinggi di 
Indonesia. Oleh sebab itu, perguruan tinggi negeri maupun swasta 
sama-sama memikul tanggung jawab yang besar dalam menyukses-
kan misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan memberikan 
layanan lengkap maka loyalitas masyarakat dapat lebih maksimal.

Hal yang dapat dijadikan acuan penilaian baiknya citra di 
perguruan tinggi ialah tingkat loyalitas konsumen terhadap perguruan 
tinggi tersebut. Citra baik pada perguruan tinggi membawa manfaat 
kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat terutama dari segi pola 
pikir dan perilaku atau tata cara beretika dalam kehidupan. 
Memberikan dampak positif dari fasilitas yang dapat dinikmati 
masyarakat secara umum.

Perihal peran citra ini diulas oleh Gronroos (2000), bahwa:
1. Citra sebagai media promosi, contohnya periklanan penjualan 

pribadi dan Word Of Mouth (WOM). 
2. Citra sebagai filter yang memengaruhi persepsi pada aktivitas 

perusahaan.
3. Citra sebagai kegunaan dari pengalaman dan juga keinginan 

pelanggan
4. Citra memiliki dampak bagi manajemen.

 Pada penjabaran di atas, citra mencerminkan keinginan 
bersama ialah wujud dari feedback atau umpan balik dari sebuah 
strategi yang berhasil dikembangkan. Dengan kata lain perguruan 
tinggi berhasil menciptakan kepuasan konsumen dan konsumen 
dapat terpenuhi kepuasannya hingga memberikan respons yang baik 
pada perguruan tinggi tersebut. 

 Pada poin ke dua dikatakan, citra sebagai penyaring yang 
memenuhi persepsi pada kegiatan perusahaan ialah bentuk dari 
bagaimana perguruan tinggi tersebut menciptakan strategi untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen dengan metode yang tepat agar 
strategi tersebut mampu masuk dan dapat diterima oleh konsumen. 
Dengan hal itu juga perguruan tinggi dapat mengetahui persepsi dari 
setiap konsumen pada metode yang telah digunakan.

 Poin ketiga, fungsi citra sebagai pengalaman dan harapan 
konsumen ialah bagaimana perguruan tinggi dapat mengambil 
pembelajaran dari pengalaman citra yang sebelumnya dilakukan, 
apakah berdampak baik atau malah sebaliknya. Maka, dari sinilah 
mulainya pembenahan untuk mewujudkan harapan konsumen akan 
pemenuhan kepuasannya. 

 Poin keempat, citra mempunyai pengaruh penting dalam 
manajemen. Ini menunjukkan bagaimana keberhasilan sebuah 
perguruan tinggi tersebut dalam mewujudkan citranya. Bila bidang 
manajemen yang tidak baik atau tidak terstruktur rapi dalam 
penerapan strategi, ini menandakan bahwa manajerial telah gagal 
dalam mengolah dan membentuk citra dari perguruan tinggi tersebut. 

 Dari poin di atas, citra perguruan tinggi ialah suatu hasil dari 
sebuah proses yang dialami konsumen setelah membuat 
perbandingan dari berbagai atribut dan komponen-komponen yang  
dirasakan, sebab selain berpengaruh pada kepuasan konsumen, citra 
akademik ini sangat berpengaruh pada loyalitas seorang konsumen. 
Perguruan tinggi dalam membangun citra akademik untuk 
mengambil loyalitas konsumen haruslah membuat kesan dan 
tampilan atau image yang baik, agar tidak ada keraguan dalam diri 
konsumen untuk memberikan respons yang baik terhadap perguruan 
tinggi.
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Persoalan citra ini juga membawa Treadwell dan Harrison 
untuk berkomentar, dalam Mulyono (2019) disebutkan, “Citra 
(image) adalah isu manajerial strategis yang mempengaruhi 
kemampuan institusi untuk merekrut anggota fakultas yang 
diinginkan, untuk menarik donasi filantropi,  dan mempertahankan 
mahasiswa yang termotivasi.”

Semakin besar suatu institusi semakin penting pula 
manajemen dijalankan dengan strategi. Dari strategi inilah dapat 
menentukan arah perusahaan dalam waktu yang relatif lama. Hal ini 
dapat memengaruhi kemampuan institusi dalam merekrut anggota 
dan mempertahankan anggotanya. Strategi merupakan sebuah seni 
untuk menggerakkan roda instansi yang berakar pada sumber daya 
yang ada untuk mencapai sebuah aturan tertentu. 

Citra ini menjadi sebuah hal yang penting bagi institusi. 
Pendapat Kazoleas, dkk dalam Mulyono (2019) mendukung 
pernyataan ini, “Suatu institusi akan sangat bergantung pada 
citranya.” Kazoleas, dkk menganalisis citra universitas bahwa, “Citra 
universitas dapat bervariasi bergantung pada faktor organisasi, 
pribadi, dan lingkungan dalam pemrosesan persepsi publik.”

Citra suatu universitas tidak selamanya baik, sebab ada 
beberapa faktor yang membuat citra itu bervariasi, bergantung pada 
setiap pemikiran mahasiswa dan staf lingkungan universitas. 
Dimensi pemikiran yang berbeda akan menghadirkan ragam persepsi 
yang harus diterima untuk menjadi bahan evaluasi. Memang, tidak 
mungkin memuaskan semua orang. Namun, jika citra positif yang 
dikatakan konsumen lebih dominan dari pada respons negatif, tentu 
ini sangat menguntungkan instansi. Citra baik dan positif lebih 
dominan mengena di hati konsumen. 

Sebuah pengakuan yang dipaparkan Oplatka (2002), 
“Pemasar dari lembaga pendidikan berstatus rendah mungkin 

menghadapi dilema profesional dari kebutuhan untuk meningkatkan 
citra kelembagaan dan menarik mahasiswa sebanyak mungkin.”

Lembaga pendidikan yang memiliki status rendah dalam hal 
citra dan reputasi, akan sulit mendapat loyalitas mahasiswa, sulit 
untuk menarik calon mahasiswa untuk bergabung dalam lembaganya. 
Butuh waktu yang lama untuk meningkatkan citra lembaga 
pendidikan dengan dibuktikan melalui prestasi dan pelayanan yang 
baik dari lembaga agar menarik calon mahasiswanya.

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Brown dan Oplatka 
dalam Mulyono (2019), “Konsep citra dan reputasi kelembagaan di 
perguruaan tinggi ditafsirkan secara berbeda dibandingkan dengan 
organisasi jasa lainnya, misalnya semakin sedikit mahasiswa yang 
sering diterima ke program pendidikannya maka reputasi universitas 
semakin tinggi, di sisi lain universitas yang berusaha meningkatkan 
citranya melalui fasilitas baru belum tentu membuat mahasiswa 
tertarik untuk masuk.”

Dari uraian di atas, bagi universitas, semakin sedikit 
mahasiswa yang diterima dengan jumlah pendaftar yang banyak 
maka semakin baiklah citra dan reputasi kampusnya. Pasalnya, ada 
persaingan untuk mendapatkan kursi pada universitas tersebut. 
Pastinya calon mahasiswa yang ingin masuk ke universitas sudah 
percaya dengan kualitas kampusnya. Berbeda dengan universitas 
yang hanya meningkatkan citra melalui fasilitas baru, yang belum 
tentu akan membuat mahasiswa atau calon mahasiswa tertarik 
dengan hal tersebut. Mereka lebih menomorsatukan mutu dan 
kualitas kampus timbang fasilitas baru yang belum tentu memenuhi 
kepuasan mereka.

Perna (2005) menekankan, “Pentingnya membangun emosi 
positif dalam mencapai tujuan pendaftaran universitas dan 
merekomendasikan peningkatan pengalaman emosional yang positif 
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untuk menciptakan ikatan emosional dan kesetiaan; mahasiswa 
mencari layanan pendidikan berdasarkan beragam kebutuhan 
emosional, seperti cinta, kekuatan, keamanan, dan kepemilikan, 
seperti yang dilakukan oleh konsumen. Universitas dapat 
membangun ikatan emosional yang positif jika mereka membuat 
calon siswa merasa dihargai dan mengembangkan hubungan dengan 
mereka. Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang dilakukan 
mengenai konsep citra universitas.”

Salah satu konsep citra universitas menyangkut kebutuhan 
emosional positif. Emosi diartikan sebagai perasaan terhadap 
sesuatu. Emosional positif dapat berupa rasa cinta, kekuatan, 
keamanan, dan rasa memiliki. Dalam konteks memiliki, sudah tentu 
terkait dengan rasa memilki mahasiswa terhadap universitasnya. Hal 
tersebut membuat sinergi antara pihak universitas dan mahasiswa 
yang menghasilkan dampak dihargainya mahasiswa dengan 
pemberian fasilitas penunjang pembelajaran yang layak. Saling 
menghargai ini memunculkan sikap positif menyangkut emosional 
yang berlandaskan cinta dan kesetiaan. 

Emosi positif sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan. 
Emosi yang dikelola dengan baik akan berdampak positif. Misalnya, 
untuk membantu membina hubungan dengan orang lain. Di dalam 
sebuah universitas, kita pasti butuh orang lain khususnya seorang 
mahasiswa yang akan belajar di kampus tersebut. Komunikasi adalah 
dasar dalam membina hubungan antara mahasiswa dan universitas. 
Agar komunikasi efektif, universitas harus  memahami mahasiswa, 
menyangkut segala hal yang dibutuhkan. Melalui komunikasi yang 
baik, empati yang menjadi dasar memahami satu sama lain dapat 
dimunculkan.

Mahadzirah dan Awang (2009) membagi university image 
pada 3 dimensi yakni, “Academic image, university image, dan 

recognition.” Hasil penelitian Harsono (2014) mengungkapkan,  
“Institution image berpengaruh terhadap positive word of mouth 
(recommendation) pada mahasiswa di Indonesia.”

Pendidikan menempati posisi paling strategis dalam 
peningkatan kualitas dan kapasitas seorang mahasiswa dalam proses 
belajar di sebuah universitas. Untuk itu cara menunjukkan hal-hal 
baru yang sangat komperatif adalah dengan membutuhkan citra 
institusi dan kepercayaan yang baik untuk meningkatkan kualitas dan 
pengaruh positif terhadap universitas melalui mulut ke mulut di 
kalangan mahasiswa.

5.2.1  Strategi Citra di Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi berperan sebagai lembaga atau institusi yang 

memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pendidikan, 
pengabdian, serta perubahan peradaban yang diharapkan mampu 
bertahan di tengah perubahan zaman yang kian maju. Citra perguruan 
tinggi pada dasarnya setiap lembaga dalam hal ini ialah perguruan 
tinggi, haruslah memiliki cara dan langkah untuk membangun citra 
pada perguruan tinggi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai tindakan 
untuk menembus segmen pasar dalam mengambil hati konsumen dan 
mendapatkan loyalitasnya, demikian pula menjadi sebuah cara untuk 
membantu perguruan tinggi dalam hal membaca target-target di 
pasar, inilah yang disebut dengan strategi membangun citra 
perguruan tinggi. Ada dua model strategi dalam pandangan Agus 
Rahayu dalam Alma dan Hurriyati (2009), yaitu:
a)  Berbasis Model, kondisi, dan ciri khas lingkungan luar atau 

eksternal adalah sebuah masukan utama dan menentukan 
strategi dalam meraih tujuan dari organisasi. Pencapaian 
tujuan organisasi lebih dominan ditentukan pada ciri khas 
lingkungan luar atau eksternal.
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b)   Berbasis Sumber daya, lingkungan inti (internal) atau sumber 
daya internal merupakan masukan utama dan penentu srategi 
untuk mencapai tujuan organisasi.
Berdasarkan penjelasan strategi di atas terdapat dua lingkup 

yang harus dipahami dalam membuat atau menentukan strategi 
penerapan citra di perguruan tinggi.

Pertama, perlunya untuk memahami kondisi dan karakteristik 
dari lingkungan eksternal dari perguruan tinggi, dikatakan bahwa 
faktor eksternal  menjadi sumber utama sekaligus sebagai penentu 
dalam proses strategi untuk mencapai tujuan. Objek dari lingkungan 
eksternal dari perguruan tinggi ialah masyarakat umum yang melihat 
dan menilai citra dari perguruan tinggi itu. Maka dari itu perguruaan 
tinggi wajib memberikan efek positif kepada masyarakat agar strategi 
pembangunan citra perguruan tinggi dinilai baik.

Kedua, perlunya memperhatikan lingkup internal dalam 
proses strategi yang dilakukan. Meski lingkungan internal ini dinilai 
bukan menjadi faktor utama dalam proses membangun citra 
perguruan tinggi, namun lingkungan internal juga tidak bisa 
dilepaskan dari proses tersebut, sebab proses pembangunan citra juga 
harus memiliki dorongan dari dalam. Penggerak dari dalam pada 
proses strategi pembentukan citra ialah tenaga ahli seperti dosen, 
pengajar, staf, dan masyarakat umum di perguruan tinggi yaitu 
mahasiswa dan bagian anggota biasa yang bekerja di sebuah 
perguruan tinggi. 

Tingkat kepuasan penerima jasa memiliki dampak yang dapat 
diukur pada terhenti atau berjalannya pemakaian jasa secara 
berkesinambungan. Kepuasan yang baik menghasilkan komentar 
positif dalam wujud kata-kata serta meningkatnya kesetiaan yang 
akan berimbas pada hasil finansial yang terus membaik.  
� Memahami dan mengukur variabel yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan akan membantu perusahaan mengembangkan 
strategi baru untuk menarik perhatian pelanggan dan mendorong 
mereka untuk terus membeli produk mereka. Beberapa peneliti 
mengukur kepuasan menggunakan skala item tunggal sementara 
peneliti lain menggunakan skala multi-item untuk mengukur 
kepuasan, dengan alasan bahwa ini memiliki kapasitas untuk 
mempertahankan jumlah informasi yang lebih besar dan 
meningkatkan keandalan pengukuran.

Kepuasan yang naik atau turun tergantung pada tingkat 
persediaan yang memenuhi tingkat keinginan yang jauh di bawah 
tingkat keinginan. Pelayanan pendidikan yang bermutu merupakan 
pelayanan yang berorientasi pada kepuasan seorang mahasiswa. Hal 
yang dibutuhkan adalah layanan pendidikan yang baik dan optimal 
serta kesesuaian harga agar mahasiswa dapat bersikap loyal terhadap 
universitasnya. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan mutlak 
memerlukan adanya pengukuran kepuasan seorang mahasiswa 
terhadap kampusnya sehingga dapat mengetahui sejauh mana 
dimensi kualitas layanan yang dapat memenuhi harapan mahasiswa 
tersebut.

5.2.2 Implementasi Citra di Perguruan Tinggi.
Implementasi citra perguruan tinggi setelah penerapan dari 

hasil proses tahapan pembentukan citra pada perguruan tinggi. Apa 
yang telah dihasilkan secara realita yang dirasakan oleh konsumen 
yang menjadi penilai citra perguruan tinggi itu. Setelah pelayanan 
jasa yang dilakukan dengan baik, infrastruktur yang dibangun dapat 
dinikmati konsumen dan memenuhi hasrat mereka, serta segala 
bentuk citra yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut. 

Sebagai contoh, apabila sebuah perguruan tinggi mendapat 
akreditasi yang baik dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT), serta 
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masuk ke dalam rangking lima besar oleh badan perankingan 
nasional atau Pemeringkatan Kemenristek Dikti, dalam hal ini 
pastinya pihak pemeringkatan dan lembaga akreditas telah 
melakukan riset dan segala pengujian serta pertimbangan terhadap 
perguruan tinggi tersebut sebelum memberikan akreditasi atau 
pemeringkatan. Maka ini menjadi bukti bahwa citra perguruan tinggi 
tersebut telah diakui dan memberikan dampak positif. Kepuasan 
mahasiswa ini dijabarkan oleh Sugito dalam Tajibu (2019), “Suatu 
keadaan di mana terpenuhinya keinginan, harapan, dan kebutuhan 
mahasiswa. Apabila pelayanan yang diberikan terpenuhi timbullah 
kepuasan mahasiswa, dan sebaliknya, apabila pelayanan tidak 
terpenuhi maka dapat disimpulkan pelayanan itu tidak memuaskan.”

Merujuk pada pendapat di atas bahwa ini juga disebut dengan 
feedback antar konsumen dengan perguruan tinggi begitu pun 
sebaliknya. Saling mendapatkan apa yang diinginkan dan 
dibutuhkan. Hingga akhirnya sama-sama berbuah baik. 

5.3 PENGAKUAN PUBLIK (RECOGNITION)
Pengakuan publik dikatakan sebagai sebuah merek, logo, dan 

atribut dalam hal ini yang bersangkutan dengan perguruan tinggi. 
Tingkat popularitas suatu perguruan tinggi juga akan mempengaruhi 
penilaiannya di mata konsumen. Pengakuan tetap berkaitan dengan 
citra dari sebuah perguruan tinggi yang berdampak cukup besar untuk 
keberlangsungan sebuah perguruan tinggi. 

Recognition (pengakuan) merupakan tingkat dikenalnya 
suatu merek oleh pelanggan. Apabila suatu merek tidak dikenal maka 
produk tersebut hanya dapat mengandalkan harga yang murah untuk 
menarik pelanggan. Pengakuan Publik (recognation) sebuah 
kesadaran dari publik, dalam hal ini disebut konsumen. Kesadaran ini 
muncul dari apa yang dilihat dan rasakan, bila hal tersebut dapat 

memenuhi keinginan seorang konsumen maka mereka akan 
mengakui sebuah lembaga atau perguruan tinggi tersebut. Dikatakan 
bahwa pengakuan publik itu berkaitan dengan brand atau merek, 
dalam perguruan tinggi merek yang disajikan kepada masyarakat 
ialah citra dan kompetensi yang ada di dalamnya. Maka, dari sinilah 
nama sebuah perguruan tinggi tersebut menjadi terpandang. Sebab, 
secara umum logo/simbol dijadikan sebagai pandangan masyarakat 
terhadap apa yang mereka lihat dan rasakan. Misal, sebuah perguruan 
tinggi “A” memberikan loyalitas yang baik kepada konsumen dan 
masyarakat, maka masyarakat akan memandang secara fisik dari apa 
yang mereka dapatkan yaitu akan menyebutkan nama atau simbol 
dari perguruan tinggi tersebut. Meskipun yang diberikan perguruan 
tinggi tersebut ialah sebuah efek yang tidak bisa dilihat seperti 
layanan jasa. Jelas, sebuah kesetiaan pada satu merek pada 
hakikatnya adalah kondisi yang masuk akal.  

Bagi perusahaan merek merupakan hal terpenting dalam 
perannya di mata masyarakat atau konsumen. Merek atau logo dibuat 
semenarik mungkin untuk dijadikan ikon sebuah perusahaan 
tersebut, hal ini juga merupakan cerminan atau representasi visual 
dari perusahaan yang akan ditampilkan ke masyarakat. Sebagaimana 
dijelaskan di atas recognation ini dikenal juga dengan merek, maka 
sebuah merek atau logo bagi perguruan tinggi haruslah memenuhi 
beberapa unsur. Unsur tersebut harus membangun loyalitas dari 
merek itu sendiri agar dampak baik yang ditimbulkan dari adanya 
merek akan terlihat. 

Membuat merek agar dapat mencerminkan makna yang 
ingin disampaikan perlu menempuh beberapa langkah jitu, seperti 
pernyataan Tjiptono (2008), persyaratan yang harus diperhatikan 
pada merek, yaitu:
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1. Khas atau unik.
2. Mencerminkan sesuatu mengenai fungsi produk dan 

pemakaiannya.
3. Menggambarkan kualitas produk.
4. Mudah diucapkan, dikenali, dan diingat.
5. Tidak boleh mengandung arti yang buruk di Negara dalam 

bahasa lain.
6. Dapat beradaptasi dengan produk-produk baru mungkin 

ditambahkan ke dalam lini produk.
Menjelaskan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa merek 

harus bisa menarik dan mudah dikenali, hingga mampu membaur di 
masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat di sebuah desa umumnya 
ketika menyebutkan kendaraan sepeda motor kebanyakan dengan 
sebutan Honda, padahal Honda ialah sebuah merek dari sebuah 
kendaraan bermotor. Dengan begitu bisa kita pahami bahwa merek 
dari sebuah perusahaan akan kerap dikenal apabila mudah disebutkan 
dan dingat oleh konsumen.

Pengakuan (recognation) pada perguruan tinggi memuat 
banyak hal, mulai dari merek atau logo, atribut, fasilitas, sumber 
daya, keahlian, dan keunggulan dari sebuah bidang yang ada di 
dalamnya, dari semua hal tersebut merupakan suatu unsur yang 
penting untuk menarik konsumen dalam memandang kelebihan dan 
keunikan yang memikat. Itulah yang disebut dengan pengakuan 
untuk mempertahankan kredibilitas sebuah perguruan tinggi tersebut. 
Hal ini juga menjadi keputusan bagi para konsumen.

Susanto (2012) menyatakan, “Merek adalah sebuah nama, 
istilah, tanda, simbol, rancangan atau kumpulan dari unsur-unsur 
tersebut yang diperlihatkan sebagai identifikasi dan mendiferensiasi 
barang ataupun layanan seorang penjual dengan barang atau layanan 
penjual lainnya.” Merek bukanlah sekadar nama dan juga bukan 

sebatas simbol yang tidak bermakna, merek adalah sebuah gerbang 
besar atau representase dari produk yang akan dipasarkan.Sehingga 
merek dalam perguruan tinggi tidak hanya sekadar nama, simbol dan 
juga kombinasi dari semuanya tetapi lebih dari itu, merek pada 
perguruan tinggi adalah payung yang merepresentasikan produk/ 
layanan suatu perguruan tinggi. Merek adalah nyawa dari layanan 
perguruan tinggi dan nilai yang diberikan kepada perguruan tinggi 
tersebut.

5.3.1  Strategi Pengakuan Publik (Recognition)
Pengakuan (recognition) akan didapatkan oleh perusahaan 

atau perguruan tinggi dengan menerapkan strategi-strategi yang 
optimal dari konsumen atau masyarakat. Seperti yang dikemukakan 
oleh Anggraeni (2014) mengenai taktik operasional bahwa, “Strategi 
ialah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, strategi 
harus mampu menunjukkan cara kerja operasionalnya.”

Tahapan kegiatan pengakuan (recognition) :
1. Tahapan penentuan sasaran, tahapan ini umumnya para 

perusahaan atau perguruan tinggi dan konsumen atau 
masyarakat memiliki rasa kepentingan bersama. Secara 
dasarnya sasaran untuk mendapat pengakuan publik ialah 
bagaimana perusahaan mampu untuk mendapatkan hati 
konsumen atau masyarakat. Jadi, sasarannya ialah hati 
konsumen.

2. Tahapan persiapan, persiapan yang dapat dilakukan dengan 
mengaitkan pada tahapan di awal yaitu penentuan sasaran, 
tahapan ini ialah bagaimana kita mendapatkan hati 
masyarakat atau konsumen tersebut. Bagi perusahaan 
haruslah dengan potensi, nama baik perusahaan, efek yang 
diberikan perusahaan dan produk yang diproduksi. Bagi 
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perguruan tinggi yaitu dengan pengaruh nama baik lembaga 
atau institusi perguruan tinggi, akreditasi, dan kompetensi 
para tenaga ahli dan stafnya. 
Pada dasarnya strategi tersebut dibentuk untuk bagaimana 

perguruan tinggi atau perusahaan tersebut bisa memengaruhi 
konsumen atau masyarakat. Memengaruhi dalam artian memikat hati 
konsumen dengan memberikan apa yang terbaik dari perusahaan atau 
perguruan tinggi. Inilah tujuan umum dalam pengakuan publik 
(public recognition).

Pada dasarnya, setiap perusahaan dan perguruan tinggi 
memiliki strategi. Namun, untuk mendalami strategi perusahaan atau 
perguruan tinggi itu sendiri, terlebih dahulu perlu diketahui apa saja 
bentuk strategi.

Strategi pengakuan publik (public recognition) dimasukkan 
ke dalam strategi generik. Istilah ini sendiri dikemukakan oleh Porter 
dalam Umar (2003), “Suatu pendekatan perusahaan untuk lebih 
unggul dari pesaing dalam industrinya disebut strategi generik.”

Menyangkut pendapat di atas, bahwasanya di tengah 
perkembangan kemajuan pengetahuan dan teknologi, masing-masing 
perusahaan atau perguruan tinggi saling bersaing untuk mendapatkan 
perhatian masyarakat adalah sebuah hal yang umum. Bersaing dalam 
artian sehat mengandalkan intelektual dan kompetensi yang dimiliki. 
Akhirnya perusahaan atau perguruan tinggi yang unggul dalam 
persaingan tersebut ialah yang akan mendapatkan pengakuan publik.

Pengakuan publik itu sendiri juga terbagi dua yaitu 
perngakuan yang positif atau membawa dampak baik dan pengakuan 
negatif atau membawa dampak buruk bagi perusahaan atau 
perguruan tinggi itu sendiri. Pengakuan baik yang dimaksud dan 
diharapkan oleh setiap perusahaan atau perguruan tinggi ialah, 
bagaimana konsumen dan masyarakat itu memberikan penilaian 

hingga berlanjut pada sebuah pernyataan bahwa konsumen atau 
masyarakat mendapatkan apa yang mereka inginkan, merasakan 
manfaat dan fungsi dari tujuan konsumen atau masyarakat itu sendiri, 
peryataan baik inilah yang dapat berupa pujian terhadap perusahaan 
atau perguruan tinggi yang dimaksudkan. Pengakuan buruk ialah 
bentuk penilaian dan pernyataan dari konsumen atau masyarakat 
terhadap perusahaan atau perguruan itu sendiri. Kadang pernyataan 
buruk dapat berupa kecaman dan bentuk pelabelan negatif terhadap 
perusahaan atau perguruan tinggi yang dimaksud.

5.3.2  Implementasi Pengakuan Publik (Public Recognition)
Menerapkan pengakuan publik sebagai bentuk tanggung 

jawab dan komitmen dari sebuah perusahaan atau perguruan tinggi 
terhadap konsumen atau masyarakat yang menjadi komponen 
utamanya. Implemantasi merupakan wujud dari pengakuan publik itu 
sendiri terhadap perusahaan atau perguruan tinggi tersebut. 
Pelaksanaan dari seluruh kegiatan, tahapan-tahapan dan strategi yang 
telah dilakukan untuk membentuk public relation itu sendiri. 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan dan memilihara sebuah 
pemahaman serta kepercayaan publik terhadap perusahaan atau 
perguruan tinggi itu sendiri, begitu juga sebaliknya. Dasarnya 
komitmen dalam menjaga citra dan pengakuan dari publik 
merupakan hal yang cukup berat. Inilah mengapa dikatakan 
mempertahankan lebih susah daripada mendapatkan.

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan atau 
perguruan tinggi dalam menerapkan pengakuan publik yang telah 
didapatkannya:
a. Gunakan teknologi media massa

 Buatlah acara dan konten menarik untuk dinikmati oleh 
konsumen atau masyarakat, seperti membuat kuis berhadiah, 
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a. Gunakan teknologi media massa

 Buatlah acara dan konten menarik untuk dinikmati oleh 
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dan lomba virtual yang akan diumumkan lewat media sosial. 
b. Mempublikasikan acara yang baik

 Berikan konten yang mendidik juga untuk masyarakat atau 
konsumen. Di samping dari mempromosikan perusahaan atau 
perguruan tinggi, berikan juga informasi yang dapat 
memotivasi seperti kilas info, artikel tentang publik, dan lain-
lain. 

c. Memberikan insentif
 Dengan menerapkan pemberian insentif, seperti memberikan 

bonus, atau potongan harga paada perusahaan atau perguruan 
tinggi untuk konsumennya atau masyarakat yang telah 
menjadi bagian dari hubungan perusahaan atau perguruan 
tinggi tersebut. Ini dapat memberikan kesan dan semangat 
kepada mereka.

d. Memberikan hadiah kecil
 Memberikan souvenir atau bingkisan kecil kepada konsumen, 

hal ini dapat dilakukan ketika momen-momen yang 
diinginkan dengan tepat. Pemberian yang di atas namakan 
oleh perusahaan atau perguruan tinggi tersebut juga dapat 
dijadikan ajang promosi.
Dengan membuat hal-hal di atas diharapkan dapat lebih 

mempererat hubungan antara perusahaan atau perguruan tinggi 
dengan konsumennya. Menjadikan sebuah komitmen itu timbul 
dengan sendiri pula. Tanpa disadari konsumen akan memberikan 
komitmennya dalam memberikan pengakuan terbaik bagi 
perusahaan atau perguruan tinggi tersebut.

BAB VI 
SIKAP DAN KEPUASAN KONSUMEN

6.1  HAKIKAT SIKAP DAN KEPUASAN KONSUMEN
Sudaryono (2016) mengemukakan, “Sikap (attitude) adalah 

suatu kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respons 
secara konsisten terhadap suatu objek yang diberikan, seperti halnya 
merek.” Dalam dunia pemasaran, pelaku bisnis harus memahami 
sikap konsumen. Melalui sikap konsumen ini dapat dilakukan 
analisis menyangkut pemertahanan produk yang dipasarkan. Jika 
sikap konsumen baik, dinilai dari konsistennya menggunakan 
produk, maka membawa pada rasa memiliki produk yang dipasarkan 
sebagai kebutuhan yang harus diwariskan. Membangun sikap loyal 
inilah yang sulit, oleh sebab itulah pihak perusahaan mesti membuat 
pelanggan puas terhadap produk-produk yang ditawarkan. Sikap 
konsumen tak ubahnya seperti merek, ketika sudah melekat akan jadi 
jati diri yang patut untuk dibanggakan. 

Firmansyah (2018) menyatakan tiga komponen sikap 
konsumen, yaitu:
1.  Afeksi merupakan perasaan atau emosi kita terhadap suatu 

objek tertentu. Biasanya berbentuk rasa suka atau tidak suka.
2.  Kognisi merupakan suatu pemikiran dan keyakinan serta 

pengetahuan konsumen terhadap produk atau jasa.
3.  Lingkungan konsumen merupakan rancangan fisik dan sosial 

kompleks yang diolah dan diciptakan pemasar untuk 
mempengaruhi konsumen.
Kotler dan Amstrong (1997) menyatakan, “Pada prinsip-

prinsip pemasaran, sikap merupakan evaluasi, perasaan dan 
kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak 
menyukai suatu objek atau gagasan.” Pernyataan tersebut dapat 
menjadi penegas bahwa penting sekali bagi perusahaan untuk 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 130 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 131

dan lomba virtual yang akan diumumkan lewat media sosial. 
b. Mempublikasikan acara yang baik

 Berikan konten yang mendidik juga untuk masyarakat atau 
konsumen. Di samping dari mempromosikan perusahaan atau 
perguruan tinggi, berikan juga informasi yang dapat 
memotivasi seperti kilas info, artikel tentang publik, dan lain-
lain. 

c. Memberikan insentif
 Dengan menerapkan pemberian insentif, seperti memberikan 

bonus, atau potongan harga paada perusahaan atau perguruan 
tinggi untuk konsumennya atau masyarakat yang telah 
menjadi bagian dari hubungan perusahaan atau perguruan 
tinggi tersebut. Ini dapat memberikan kesan dan semangat 
kepada mereka.

d. Memberikan hadiah kecil
 Memberikan souvenir atau bingkisan kecil kepada konsumen, 

hal ini dapat dilakukan ketika momen-momen yang 
diinginkan dengan tepat. Pemberian yang di atas namakan 
oleh perusahaan atau perguruan tinggi tersebut juga dapat 
dijadikan ajang promosi.
Dengan membuat hal-hal di atas diharapkan dapat lebih 

mempererat hubungan antara perusahaan atau perguruan tinggi 
dengan konsumennya. Menjadikan sebuah komitmen itu timbul 
dengan sendiri pula. Tanpa disadari konsumen akan memberikan 
komitmennya dalam memberikan pengakuan terbaik bagi 
perusahaan atau perguruan tinggi tersebut.

BAB VI 
SIKAP DAN KEPUASAN KONSUMEN

6.1  HAKIKAT SIKAP DAN KEPUASAN KONSUMEN
Sudaryono (2016) mengemukakan, “Sikap (attitude) adalah 

suatu kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respons 
secara konsisten terhadap suatu objek yang diberikan, seperti halnya 
merek.” Dalam dunia pemasaran, pelaku bisnis harus memahami 
sikap konsumen. Melalui sikap konsumen ini dapat dilakukan 
analisis menyangkut pemertahanan produk yang dipasarkan. Jika 
sikap konsumen baik, dinilai dari konsistennya menggunakan 
produk, maka membawa pada rasa memiliki produk yang dipasarkan 
sebagai kebutuhan yang harus diwariskan. Membangun sikap loyal 
inilah yang sulit, oleh sebab itulah pihak perusahaan mesti membuat 
pelanggan puas terhadap produk-produk yang ditawarkan. Sikap 
konsumen tak ubahnya seperti merek, ketika sudah melekat akan jadi 
jati diri yang patut untuk dibanggakan. 

Firmansyah (2018) menyatakan tiga komponen sikap 
konsumen, yaitu:
1.  Afeksi merupakan perasaan atau emosi kita terhadap suatu 

objek tertentu. Biasanya berbentuk rasa suka atau tidak suka.
2.  Kognisi merupakan suatu pemikiran dan keyakinan serta 

pengetahuan konsumen terhadap produk atau jasa.
3.  Lingkungan konsumen merupakan rancangan fisik dan sosial 

kompleks yang diolah dan diciptakan pemasar untuk 
mempengaruhi konsumen.
Kotler dan Amstrong (1997) menyatakan, “Pada prinsip-

prinsip pemasaran, sikap merupakan evaluasi, perasaan dan 
kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak 
menyukai suatu objek atau gagasan.” Pernyataan tersebut dapat 
menjadi penegas bahwa penting sekali bagi perusahaan untuk 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 132 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 133

melakukan evaluasi dari penerimaan produk yang dipasarkan di 
tengah-tengah masyarakat melalui kecenderungan dari sikap yang 
ditampilkan oleh konsumen. Apabila konsumen menyukai, maka 
produk yang dipasarkan pasti terjual dalam jumlah yang besar. Jika 
tidak, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam. Hal apa yang 
menyebabkan konsumen tidak menyukainya.

Penilaian buruk dari pelanggan akan memberi dampak yang 
membahayakan keberlangsungan perusahaan bila tidak segera 
ditangani. Persepsi buruk bisa membuat orang-orang meragukan 
kualitas produk, sehingga memicu penghentian penggunaan produk 
tersebut. Akan lebih berbahaya bila kemudian persepsi yang awalnya 
hal bersifat indivial menjadi viral, maka jelas akan berdampak sangat 
fatal. Bisa saja akibat keluhan yang awalnya hal individu, tetapi 
karena tersebar luas, menyebabkan perusahaan juga terpaksa ditutup.

Dikemukakan bahwa sikap lebih dominan berasal dari 
seorang invidu. Hal senada juga sesuai dengan apa yang disampaikan 
Hair dan McDaniel (2001) yang menyatakan, “Sikap tergantung pada 
sistem nilai seorang individu yang mewakili standar pribadi tentang 
baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya. Oleh karena itu sikap 
akan cenderung lebih tahan lama dan kompleks dibanding 
kepercayaan.”

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hal ini perguruan 
tinggi dapat melakukan penerapan sikap dalam melakukan 
pemasaran produk yang ditawarkannya. Hal itu sangatlah terkait dan 
cocok dengan bentuk produk perguruan tinggi yaitu jasa layanan yang 
sangat penting penggunaan sikap diterapkan dalam melakukan 
pelayanan. Sebab umumnya seseorang akan merasa senang bilamana 
sikap yang dilakukan oleh penyedia jasa sangat baik dan terpuji. 
Konsumen akan merasa bahwa dirinya dihormati dan ini juga dapat 
menjadikan konsumen akan melakukan hal yang sama, yaitu 

memberikan sikap yang baik kepada perguruan tinggi sebagai 
penyedia jasa layanan.

Saat konsumen sudah mengambil sikap ingin mencoba 
sebuah produk, kemudian diwujudkan melalui perbuatan, maka akan 
menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan ini berlandaskan pada 
aspek dayaguna. Bila sebuah produk berdayaguna, maka seseorang 
yang mengambil sikap untuk menggunakan produk tersebut akan 
melakukan pemertahanan menggunakan produk yang mewujud 
melalui tingkah lakunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh 
Mowen dan Minor dalam Sumarwan (2002) bahwa, “Sikap (attitude) 
konsumen adalah faktor penting yang akan memengaruhi keputusan 
konsumen. Konsep sikap terkait erat dengan konsep kepercayaan 
(believe) dan perilaku (behavior)”.

Berikut ini digambarkan bagan kepuasan pelanggan, agar 
mampu memahami siklus-siklus pergerakan mengenai pemasaran 
oleh perusahaan jasa ataupun perguruan tinggi, hingga sampai pada 
tahap timbulnya kepuasan pelanggan.

Gambar 6.1 Bagan Kepuasan Pelanggan
Sumber: Fandy Tjiptono, 1997
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 Berdasarkan bagan konsep di atas dapat dijelaskan 
menangani konsep kepuasan pelanggan dalam tujuan perusahaan 
jasa/perguruan tinggi.
· Tujuan Perusahaan/ Perguruan Tinggi
 Pada dasarnya tujuan perusahaan jasa/perguruan tinggi 
adalah sebagai pemuasan dari kebutuhan konsumen terhadap nilai-
nilai yang telah ditentukan. Adapun tujuan tersebut digolongkan 
sebagai berikut:
1. Tujuan Pelayanan Primer
 Tujuan primer adalah supaya jasa yang dijualkan dalam 

pemenuhan kebutuhan konsumen. Tujuan Organisatoris 
adalah nilai yang diberikan oleh tiap-tiap atau kelompok 
individu yang ada pada unsur yang bersangkutan. Tujuan 
Operasional adalah  nilai-nilai yang diberikan dari tiap-tiap 
bagian dalam sebuah unit kerja secara keseluruhan.

2. Tujuan Pelayanan Korateral
 Tujuan korateral pribadi adalah nilai-nilai yang hendak diraih 

oleh individu atau kelompok individu pada perusahaan. 
Tujuan kolateral sosial adalah nilai-nilai ekonomi yang cukup 
luas atau mendasar untuk diperlukan bagi kesejahteraan 
konsumen atau masyarakat dan yang bisa secara otomatis 
dihasilkan dari kegiatan perusahaan atau perguruan tinggi 
tersebut.

3. Tujuan Pelayanan Sekunder
 Adalah nilai-nilai yang dibutuhkan oleh perusahaan atau 

perguruan tinggi dalam meraih tujuan primer. Tujuan 
sekunder ini bisa berbentuk seperti mencapai keuntungan 
maksimal, mempertahankan kelangsungan hidup, mengejar 
pertumbuhan, menampung tenaga kerja.

· Produk Jasa
 Merupakan seluruh kegiatan ekonomi dan hasilnya bukan 
merupakan produk berbentuk fisik. Seperti contohnya: hiburan, rasa 
nyaman, kebahagiaan dan kesehatan, atau juga penyelesaian 
mengenai masalah yang konsumen tersebut hadapi.
· Nilai Produk Jasa
 Dimaksudkan bahwa kualitas produk jasa yang diberikan 
lebih dari kualitas produk pada perusahaan jasa yang sama.
· Kebutuhan Pelanggan Jasa
 Kebutuhan Pelanggan didefinisikan untuk mencapai tujuan 
tertentu dengan jasa yang dibutuhkannya. Tingkatan kebutuhan 
seorang konsumen selalu berbeda serta harapan konsumen itu 
umumnya dipengaruhi oleh iklan, pemasaran, dan nilai-nilai 
kebudayaan.
· Harapan Pelanggan Jasa
 Harapan pelanggan atau konsumen mempunyai efek yang 
cukup besar dalam perbaikan dan peningkatan kualitas jasa layanan 
yang dilakukan oleh perusahaan atau perguruan tinggi. Sebab 
harapan pelanggan dipercaya mampu menjadi penentu dalam kualitas 
dan memenuhi kepuasan pelanggan.
· Tingkat Kepuasan Konsumen
 Tingkat kepuasan konsumen dibagi menjadi tiga tingkat, 
yaitu:
- Unexpected ialah tingkat paling tinggi pada hierarki dalam 

pemuasan konsumen. Ini merupakan hal-hal yang tidak 
dibayangkan sebelumnya untuk terjadi.

- Expected ialah tingkat kedua di dalam hierarki kepuasan 
konsumen. Hal ini bermaksud mengenai adanya sebuah 
pengaharapan mengenai produk yang dipasarkan, namun 
tidak terealisasi tetapi tidak membuat penurunan akan 
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kepuasan yang kita rasakan.
- Desire merupakan tingkat lanjutan daripada kepuasan 

konsumen dalam hierarkinya. Hal Ini timbul dari segala apa 
yang menjadi angan-angan ketika mendapatkan pelayanan. 
Konsumen sebagai ujung tombak dari maju mundurnya 

sebuah perusahaan perlu mendapat perhatian ekstra. Perusahaan 
besar bahkan sampai membutuhkan pengelola data analisis sikap 
konsumen di pasaran untuk mencapai target yang diharapkan. 
Perusahaan sebagai pemangku kepentingan pemasaran sebuah 
produk, memang harus berkerja keras agar konsumen bisa memiliki 
sikap untuk menggunakan produk yang diproduksi oleh perusahaan 
tersebut. Oleh sebab itulah, perusahaan akan menggunakan beragam 
cara demi menyakinkan konsumen bahwa produk yang dihasilkan 
memang benar-benar bermanfaat.

Apabila pelanggan menemukan manfaat besar, maka 
timbullah kepuasan konsumen. Mowen dan Minor (2012) 
mengemukakan, “Kepuasan konsumen sebagai keseluruhan sikap 
yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka 
memperoleh dan menggunakannya. Ini merupakan penilaian 
evaluatif pasca pemilihan yang disebabkan oleh seleksi-seleksi 
pembelian khusus dan pengalaman menggunakan atau mengonsumsi 
barang atau jasa tersebut”.

Adapun tujuan penilaian evaluatif dari konsumen atau 
pelanggan dapat dimanfaatkan dengan baik bagi perguruan tinggi 
ataupun perusahaan, di antaranya sebagai berikut:
1. Apakah perguruan tinggi atau perusahaan telah menjalankan 

setiap kegiatan dan juga menerapkan kebijakan dengan baik.
2. Seberapa besar dari strategi dan kebijakan yang dicanangkan 

berhasil diterapkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. 
Dapat dinilai dari bagaimana respons konsumen tersebut.

3. Bagaimanakah implementasinya dari sebuah kebijakan yang 
telah dilakukan. Berdampak baik atau buruk bagi perguruan 
tinggi atau perusahaan tersebut.

4. Di mana letak keunggulan serta kelemahan dari kebijakan dan 
strategi yang telah dilakukan.
Ke empat tujuan penilaian evaluatif dari seorang konsumen 

atau pelanggan di atas sejatinya dapat dijadikan bahan pertimbangan 
dan perbaikan ke depannya. Mengingat pemasaran bukan hanya 
mampu menjual dan memasarkan produk dalam waktu yang singkat 
saja, tetapi bagaimana pelaku pemasaran dapat mempertahankan 
kualitas dan kuantitas produk yang dipasarkan serta dapat mengambil 
hati konsumen dan menjadikannya pelanggan yang loyal. Inilah yang 
harusnya dapat disadari oleh setiap perguruan tinggi atau perusahaan. 

Melalui penilaian evaluatif inilah harusnya perusahaan atau 
perguruan tinggi mampu menganalisis apa saja faktor-faktor yang 
berpengaruh positif dalam penilaian yang dilakukan konsumen atau 
pelanggan sebagai pengguna produk atau jasa layanan. Faktor positif 
secara umum timbul ketika seseorang merasakan kebermanfaatan 
dari sebuah produk atau jasa layanan yang didapatkannya. Begitu 
juga faktor negatif yang timbul dikarenakan konsumen atau 
pelanggan gagal memenuhi kebutuhannya atau barangkali konsumen 
telah bosan dengan produk yang ditawarkan tersebut termasuk 
mengenai kualitas dan kuantitasnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, perusahaan 
akan menggunakan beragam cara demi meyakinkan konsumen 
bahwa produk yang dihasilkan benar-benar bermanfaat sehingga 
pengguna tetarik menggunakannya. Hanya saja, sebaik apapun cara 
yang dilakukan, jika pada akhirnya pelanggan tidak puas terhadap 
produk yang dipasarkan tadi tetap saja akan membuat iklan yang 
dilakukan menjadi sia-sia. Setelah membeli dan uji coba produk, 
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konsumen akan menentukan sikap akan melanjutkan menggunakan 
produk tersebut atau tidak. Wujud kepuasan atau ketidakpuasan yang 
semula dalam bentuk sikap, akan dimanifestasikan melalui 
perbuatan, yakni bertahan atau berhenti.

Menurut Hansemark dalam Mulyono (2019), “Kepuasan 
adalah sikap atau perilaku pelanggan secara keseluruhan terhadap 
perbedaan antara apa yang diharapkan pelanggan dan apa yang 
mereka terima, mengenai pemenuhan beberapa keinginan, kebutuhan 
atau tujuan”. 

Untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia adalah 
kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa puas apabila produk 
atau jasa yang ditawarkan perusahaan sesuai dengan harapannya 
berdasarkan keinginan, kebutuhan dan tujuan masing-masing 
pelanggan.

Verhoef, dkk (2002) menyatakan bahwa, “Kepuasan 
konsumen adalah hasil kolektif dari persepsi, evaluasi, dan reaksi 
psikologis terhadap pengalaman mengkonsumsi produk atau 
layanan. Kepuasan konsumen dianggap sebagai cara konsumen 
mendapatkan lebih banyak manfaat daripada biaya mereka.” 

Ketika seorang konsumen mendapatkan pelayanan maka 
yang timbul ialah, persepsi yaitu sebuah pengalaman atau mengenai 
peristiwa yang dialami seorang konsumen lalu disimpulkan 
kemudian menafsirkannya. Persepsi timbul dengan dua kategori 
yaitu bisa positif atau negatif, tergantung apa yang mereka lihat dan 
rasakan. Lalu, akan muncul sebuah evaluasi yaitu konsumen 
melakukan penilaian terhadap apa yang dilihat dan dirasakannya, lalu 
membuat kesimpulan sebagai bahan pertimbangan apakah layanan 
jasa yang diterimanya sesuai atau tidak dengan harapannya dan akan 
membandingkan dengan layanan jasa lembaga lain. Setelah itu 
timbullah reaksi psikologi, sebab secara otomatis bilamana seseorang 

mengalami suatu kejadian yang sangat berpengaruh pada dirinya, 
maka ia akan melakukan reaksi yang bisa jadi bersifat positif atau 
negatif. Rekasi psikologis pada setiap orang tentulah berbeda, sebab 
tidak semua orang memiliki perasaan yang sama dalam menghadapi 
sesuatu. Namun, ini juga harus mampu perguruan tinggi melakukan 
antisipasi. Lakukan yang terbaik dan berikan layanan jasa seoptimal 
mungkin. 

Kepuasan konsumen dapat diketahui setelah konsumen telah 
melakukan pembelian dari produk atau jasa yang ditawarkan 
perusahaan. Ketika pembelian tersebut mengasilkan pemenuhan atas 
kebutuhan konsumen maka hal itu yang dinamakan kepuasan 
konsumen. Hal inilah yang menjadi tujuan dari perusahaan yang 
melayani mereka, sehingga perusahaan bekerja lebih optimal untuk 
memenuhi kepuasan konsumennya, melihat di era sekarang 
kompetitif atau persaingan semakin banyak, inilah yang menjadi 
pacuan agar perusahaan lebih keras untuk membangun kepercayaan 
konsumen dengan cara menciptakan kepuasan terhadap produk yang 
dihasilkan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Ranaweera dan Prabhu dalam 
Mulyono (2019) menyatakan, “Pelanggan yang lebih puas, semakin 
besar retensi mereka, kata-kata positif yang dihasilkan melalui 
mereka dan keuntungan finansial bagi perusahaan yang melayani 
mereka.”

Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa tujuan 
fundamental perusahaan adalah berusaha mengelola dan meningkat-
kan kepuasan pelanggan setidaknya di era pemasaran global yang 
kompetitif ini. Dapat juga dipahami, keuntungan yang didapat 
perusahaan dan perguruan tinggi bukan hanya berbentuk materi tetapi 
juga keuntungan dalam hal penilaian citra perguruan tinggi yang baik 
untuk kemajuan dan eksistensi di mata masyarakat ke depannya.
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Dengan nada yang sama, Mohsan, dkk (2011) mengamati, 
“Masalah kepuasan pelanggan telah mendapatkan perhatian yang 
meningkat di kalangan peneliti dan praktisi sebagai alat mendasar 
untuk meningkatkan kinerja organisasi dan profitabilitas.” 

Hal ini dimaksudkan, ketika perusahaan atau perguruan tinggi 
telah membuat strategi untuk memenuhi kepuasan pelanggan, maka 
haruslah memahami konsekuensi dan indikasi yang akan dirasakan. 
Bila dalam strategi pemuasan pelanggan berhasil, maka perguruan 
tinggi seharunya terus meningkatkan performa jasa layanannya. 
Namun, bila strategi tersebut gagal perguruan tinggi tetap harus 
melakukan evaluasi atau perbaikan demi meningkatkan kinerja dan 
kualitas jasa layanan tersebut. Inilah yang dinamakan persiapan dan 
plan dalam memulai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Berkaitan mengenai kepuasan pelanggan Gerpott, dkk (2001) 
menyatakan, “Kepuasan tinggi atau rendah tergantung pada tingkat 
pasokan yang memenuhi tingkat harapan atau jatuh di bawah tingkat 
harapan. Untuk mengembangkan kepuasan pelanggan, keandalan 
dalam penyediaan layanan dan komitmen untuk hubungan layanan 
adalah suatu keharusan jika perusahaan harus berusaha untuk 
meningkatkan harapan pelanggan di masa depan.”

Kepuasan pelanggan sendiri dikatakan tergantung pada 
tingkat pasokan yang memenuhi tingkat harapan. Maksudnya adalah, 
perguruan tinggi harus sadar apakah produk atau jasa layanan yang 
diberikan memang sudah tepat ditujukan kepada konsumen tersebut. 
Apakah unsur-unsur jasa layanan yang dilakukan sudah terpenuhi. 
Sebagai contoh, bilamana sebuah perguruan tinggi telah melakukan 
pemasaran produknya dengan berbagai gaya dalam mempromosikan 
atau mengiklankannya maka apa yang ditulis atau diterangkan dalam 
produk tersebut haruslah sesuai dengan kenyataan, bila tidak sesuai 
dengan kenyataan maka perguruan tinggi tersebut telah gagal 

membuat target untuk memenuhi kepuasan pelanggan.
Andreassen dalam Mulyono (2019) berpendapat , “Kepuasan 

pelanggan memiliki dampak yang terukur pada pembelian dan retensi 
pelanggan yang menghasilkan peningkatan kesetiaan pelanggan, 
serta kata-dari mulut yang positif, peningkatan citra dan hasil 
finansial yang lebih baik. Memahami dan mengukur variabel yang 
memengaruhi kepuasan pelanggan akan membantu perusahaan 
mengembangkan strategi baru untuk menarik perhatian pelanggan 
dan mendorong mereka untuk terus membeli produk mereka. 
Beberapa peneliti mengukur kepuasan meng-gunakan skala item 
tunggal sementara peneliti lain menggunakan skala multi-item untuk 
mengukur kepuasan, dengan alasan bahwa ini memiliki kapasitas 
untuk mempertahankan jumlah informasi yang lebih besar dan 
meningkatkan keandalan pengukuran.”
 Ada dua cara untuk mendefinisikan kepuasan pelanggan. 
Pertama adalah mempertimbangkan kepuasan sebagai hasil dari 
pengalaman konsumen; respons emosional terhadap pengalaman 
yang tidak menilai harapan dengan cara apapun. Definisi kedua 
mengambil kepuasan pelanggan sebagai proses untuk menilai 
harapan dan hasil yang efektif; itu adalah respons pelanggan untuk 
menilai perbedaan yang dirasakan antara harapan awal dan kinerja 
atau hasil efektif dari produk dan/atau layanan.
 Brown dalam Sudaryono (2016) menyampaikan, “Kepuasan 
konsumen adalah suatu kondisi di mana kebutuhan, keinginan, dan 
harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa. Konsumen yang 
puas akan mengonsumsi produk tersebut secara terus menerus, 
mendorong konsumen lain untuk loyal terhadap produk atau jasa 
tersebut dan dengan senang hati mempromosikan produk dan jasa 
tersebut kepada orang lain dari mulut ke mulut.”
 Dari pemaparan Brown semakin menegaskan bahwa 
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tersebut kepada orang lain dari mulut ke mulut.”
 Dari pemaparan Brown semakin menegaskan bahwa 
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kepuasan konsumen bukan semata-mata memungkinkan penggunaan 
sebuah produk secara konsisten, tetapi juga berpengaruh pada 
lingkup yang besar yakni dalam hal pemasaran. Bila konsumen puas 
terhadap produk yang dipasarkan akan menjadi iklan gratis di tengah-
tengah masyarakat, sebab pengguna produk ataupun jasa yang 
merasakan kepuasan tadi akan menyebarkannya dari mulut ke mulut 
sehingga memicu datangnya konsumen lain yang terpengaruh. 

Menurut Kotler (2009) mengemukakan ada sepuluh prinsip 
kepuasan pelanggan yang harus diperhatikan untuk merebut hati 
mereka agar dapat memenangkan persaingan, yaitu:
1)  Memulai dengan percaya akan pentingnya kepuasan 

pelanggan, menanam kepuasan menuai laba.
2)  Memilih pelanggan dengan benar untuk membangun 

kepuasan pelanggan. Pilihlah pelanggan Anda, baru 
kemudian dipuaskan.

3)  Memahami harapan pelanggan, mengontrol harapan, dan 
menggali harapan pelanggan adalah kunci.

4)  Mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 
pelanggan: faktor-faktor pendorong, kepuasan dimulai dari 
pabrik, dimensi kualitas produk, dimensi kualitas pelayanan 
(tangible, reliability, responsitivenes, assurance, dan 
emphaty). 

5)  Faktor emosional (estetika, self expressive value, dan brand 
personality) adalah faktor penting yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan.

6)  Pelanggan yang komplain (kepuasaan melalui komplain, 
menangani keluhan dengan sistem, efektivitas penanganan 
komplain) adalah pelanggan yang loyal.

7)  Garansi kepada pelanggan adalah lompatan yang besar dalam 
kepuasan konsumen atau pelanggan.

8)  Mendengarkan suara pelanggan melalui pengukuran 
kepuasan pelanggan (top two boxes, perfomance importance, 
servqual) memanfaatkan hasil riset kepuasan pelanggan dan 
perfomance importance mapping.

9)  Peran karyawan (empowerment dan teamwork) sangat 
penting dalam upaya memuaskan konsumen atau pelanggan.

10)  Kepemimpinan (peran pemimpin dalam kepuasan pelanggan, 
kultivasi kepemimpinan untuk kepuasan pelanggan) adalah 
teladan dalam kepuasan pelanggan.
Rust dan Zahorik dalam Mulyono (2019) menyatakan, 

“Kepuasan pelanggan adalah fondasi yang diperlukan bagi 
perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Layanan 
yang buruk atau tingkat layanan yang tidak memuaskan, yang tidak 
dapat memenuhi harapan pelanggan, mungkin menjadi salah satu 
penyebab ketidakpuasan dalam pelanggan.”

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan pemenuhan 
kepuasan pelanggan bergantung pada baik atau buruknya layanan 
yang diberikan oleh sebuah perguruan tinggi. Sebab hal tersebut 
mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan 
perguruan tinggi dalam hal citra di masyarakat. Bila dalam hal 
pelayanan tidak mampu dilakukan secara optimal, maka dikhawatir-
kan pemenuhan kepuasan pelanggan akan gagal. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan melihat bagaimana respons pelanggan atau 
konsumen ketika menerima pelayanan yang diberikan, bisa dilihat 
bila pelanggan merasa puas maka akan memberikan efek positif 
seperti pujian dan kata-kata yang baik, serta bentuk apresiasi yang 
paling tinggi ialah pelanggan tersebut akan menceritakan hal-hal baik 
kepada teman atau masyarakat sekitarnya. Ini merupakan bentuk 
promosi yang didapatkan perusahaan secara tidak sadar. Tetapi, bila 
seorang pelanggan mendapatkan layanan jasa yang buruk, maka 
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akibat yang ditimbulkan juga buruk. Misalnya, pelanggan tersebut 
akan mengeluh dan bisa jadi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. 
Dampak yang terburuk ialah pelanggan tersebut akan menceritakan 
hal-hal negatif kepada teman atau lingkungan sekitarnya mengenai 
kegagalan jasa layanan yang diterimanya. Hal ini secara otomatis 
akan mencoreng citra perguruan tinggi tersebut.

Menanggapi pemaparam di atas, Auh dan Johnson (2005) 
mengemukakan pendapat mengenai, “Variasi dalam kualitas dan nilai 
produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan menciptakan 
variasi dalam kepuasan pelanggan dan yang menciptakan variasi 
dalam kesetiaan pelanggan.” 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa 
perguruan tinggi dapat memberikan variasi dalam melakukan 
layanan jasa kepada pelanggannya dalam hal ini mahasiswa. Variasi 
tersebut dapat diterapkan di setiap bidang pelayanan, mulai dari 
pelayanan kegiatan belajar dan mengajar sampai pada pelayanan jasa 
administrasi yang kerap dilakukan pelanggan. Contoh variasi dalam 
bidang kegiatan belajar mengajar ialah memberikan sistem belajar di 
alam terbuka atau di luar ruangan. Hal ini dilakukan sebagai kegiatan 
untuk menghilangkan kejemuan mahasiswa yang melakukan proses 
belajar mengajar di ruang kelas. Dengan cara tersebut dapat 
menjadikan mahasiswa merasa lebih rileks dan membuat perasaan 
lebih tenang. Cara lain ialah dengan menerapkan pembelajaran sistem 
diskusi kelompok. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat lebih 
leluasa berinteraksi dengan temannya dan berkerja sama dalam 
mengerjakan tugas yang diberi.  

Menorca, dkk (2015) mengemukakan, “Memahami dan 
mengukur variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan akan 
membantu perusahaan mengembangkan strategi baru untuk menarik 
perhatian pelanggan dan mendorong mereka untuk terus membeli 

produk mereka.”
Variabel pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dikelola dari 

data-data yang didapat di pasar, yang disajikan dengar tingkatan-
tingkatan tertentu. Misal, seberapa banyak pelanggan yang merasa 
puas dengan produknya dan juga sebaliknya seberapa banyak 
pelanggan yang tidak puas serta apa saja faktor-faktor penentu dari 
data-data yang terjadi tersebut. Maka, dari sinilah dikatakan 
perusahaan atau perguruan tinggi dapat menjadikan variable 
kepuasan pelanggan untuk mengembangkan strategi pemasaran serta 
mendapatkan pelanggan baru dan meningkatkan nilai jual dari 
produk tersebut.

Namun, Alves dan Roposo dalam Mulyono (2019) 
menyebutkan, “Kepuasan dalam pendidikan tinggi tidak secara linier 
sesuai dengan kepuasan dalam layanan lain, karena layanan 
pendidikan memiliki banyak karakteristik spesifik. Beberapa 
penelitian telah menemukan bahwa kepuasan mahasiswa 
menjelaskan sebagian besar varians dalam kemauan mahasiswa 
untuk merekomendasikan institusinya.”

Pada prinsipnya, kualitas jasa berpotensi menciptakan 
kepuasan pelanggan yang pada gilirannya akan memberikan 
sejumlah manfaat. Adapun manfaat yang didapat perusahaan adalah:
1. Terjadi hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

konsumen dalam jangka waktu yang lama.
2. Pertumbuhan bisnis bisa pesat dikarenakan jasa yang 

ditawarkan betul-betul bermanfaat bagi konsumen.
3. Kesetiaan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan dapat 

terwujud.
4. Masyarakat dengan sukarela menginformasikan produk 

layanan jasa dari mulut ke mulut sehingga dapat menarik 
konsumen baru.
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5. Paradigma positif dari konsumen seturut pula meningkatkan 
muruwah perusahaan.

6. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan mengalami 
peningkatan apabila pelanggan puas terhadap kualitas jasa 
yang ditawarkan.

� Dari manfaat-manfaat itulah sehingga perusahaan berupaya 
mengembangankan strategi baru untuk pemasaran produknya agar 
tercipta kepuasan konsumen sesuai yang diharapkan. Manfaat-
manfaat tersebut sejatinya juga bukan hanya memberikan 
keuntungan bagi para pelaku jasa layanan, tetapi juga bagi pelanggan. 
Dengan kata lain kedua belah pihak tetap mendapatkan keuntungan. 
Maka, inilah dikatakan dengan berhasilnya sistem pemasaran dan 
pemenuhan kebutuhan pelanggan, sebab kedua belah pihak saling 
memuaskan. 

BAB VII
LAYANAN JASA PENDIDIKAN BERBASIS LINGKUNGAN 

FISIK (SERVICESCAPE)
Bitner, 1992 mengemukakan, “Definisi servicescape 

dijelaskan sebagai lingkungan fisik yang di dalamnnya mencakup 
pelayanan pada suatu fasilitas interior ataupun fasilitas di 
eksteriornya. Pelayanannya tersebut meliputi penilaian terhadap 
interior desain, desain exterior, simbol, tempat parkir, peralatan yang 
disediakan, denah layout, kualitas udara ataupun suhu udara yang ada 
pada fasilitas tersebut.”

Servicescape yang merujuk pada gaya dan tampilan secara 
fisik dari lingkungan buatan suatu perguruan tinggi yang memuat 
unsur-unsur dari lingkup kerja yang menciptakan tanggapan atau 
perilaku konsumen atau masyarakat. Servicescape yang juga 
merupakan wujud karakteristik dari sebuah perguruan tinggi adalah 
bentuk penerapan bagaimana perguruan tinggi tersebut memper-
hatikan lingkungan fisiknya dan memahami kondisi lingkungan di 
sekitar perguruan tinggi tersebut.

Lingkungan fisik bagi lembaga pendidikan dalam hal ini 
perguruan tinggi merupakan suatu bentuk dari jasa itu sendiri yang 
mampu membuat terpengaruhnya perilaku dan penilaian konsumen 
terhadap jasa layanan yang telah dikelola oleh perguruan tinggi 
tersebut. Lingkungan fisik (servicescape) merupakan hal yang pening 
bagi sebuah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, sebab hal ini 
berdampak langsung kepada pemenuhan keinginan dan kepuasan 
konsumen atau masyarakat. Lembaga pendidikan atau perguruan 
tinggi menggunakan sistem lingkungan fisik sebagai salah satu cara 
untuk yang akan ditampilkan kepada konsumen atau masyarakat 
mengenai kualitas dan kompetensi yang dimiliki perguruan tinggi 
tersebut.
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berdampak langsung kepada pemenuhan keinginan dan kepuasan 
konsumen atau masyarakat. Lembaga pendidikan atau perguruan 
tinggi menggunakan sistem lingkungan fisik sebagai salah satu cara 
untuk yang akan ditampilkan kepada konsumen atau masyarakat 
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Perhatian khusus kepada seluruh hal yang menyangkut 
lingkungan fisik merupakan hal yang harus diprioritaskan. Perbaikan 
layanan dan seluruh fasilitas yang menyangkut servicescape, seperti 
merancang interior dan fasilitas umum menjadi lebih bagus dan 
menarik, taman dengan suasana yang tenang, kebersihan lingkungan 
baik di dalam ruangan maupun di luar, kualitas peralatan dan fasilitas 
belajar mengajar yang akan menunjang kelancaran dan kenyamanan 
di dalam kelas, memberikan kemudahan dalam pelayanan 
administrasi, serta kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan 
tenaga ahli di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi tersebut. 
Perhatian dan perbaikan seperti itu merupakan tujuan untuk membuat 
konsumen dalam hal ini mahasiswa menjadi puas terhadap kualitas 
dan jasa yang diberikan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi 
tersebut.

Bitner (1992) menyatakan, "Beberapa penelitian mengatakan 
bahwa pengaturan lingkungan fisik dapat berpengaruh pada daya 
produktivitas dan motivasi kepada pekerjanya. Beberapa penelitian 
mengatakan bahwa pengaturan lingkungan fisik dapat berpengaruh 
pada daya produktivitas dan motivasi kepada pekerjanya.” 

Merujuk pendapat di atas, efek dari lingkungan fisik mampu 
memberikan pengaruh kepada konsumen dan masyarakat pada 
lembaga atau perguruan tinggi. Pengaruh terhadap kenyamanan dan 
psikologis yang dapat menurunkan kinerja dan motivasi para 
konsumen dan masyarakat di lembaga atau perguruan tinggi tersebut. 
Untuk fasilitas fisik yang dapat dilihat dan dirasakan merupakan 
indikator dalam mempengaruhi penilaian konsumen secara langsung 
sebab benda tersebut dapat dilihat. Jasa layanan yang merupakan 
fasilitas yang tidak bisa dilihat dalam artian tidak berbentuk barang 
namun dalam bentuk pemberian jasa dan perhatian secara tindakan 
visual terhadap konsumen, ini menyangkut kepada tenaga pendidik 

dan tenaga ahli yang ada pada lembaga atau perguruan tinggi tersebut.
Menurut Lovelock (2010) terdapat empat tujuan utama dari 

servicescape yaitu: (1) Membentuk pengalaman dan perilaku 
pelanggan, (2) Sebagai pencitraan, positioning, dan diferensiasi. (3) 
Menjadi bagian dari proposisi nilai (4) Memfasilitasi penghantaran 
jasa, dan memperkuat kualitas sekaligus produktivitas jasa.

Menjabarkan dari pendapat di atas bahwa tujuan-tujuan 
utama dari servicescape ialah :

Pertama, memberikan pengalaman kepada konsumen dan 
masyarakat atas pelayanan dan fasilitas yang telah ada, dari sinilah 
dapat kita mengetahui bagaimana penilaian dan perasaan konsumen 
terhadap jasa yang diberikan. Cara ini juga dapat dijadikan bahan 
acuan untuk mengetahui perilaku pelanggan, apakah memberikan 
respons yang positif atau sebaliknya. 

Kedua, sebagai pencitraan dan strategi untuk merancang 
sebuah produk yang akan unggul di segmen pasar, atau menciptakan 
sebuah gebrakan baru yang mampu mengalahkan lawan saingnya. Ini 
merupakan cara agar dapat mengambil perhatian konsumen atau 
masyarakat. Dengan begitu citra dari perguruan tinggi itu akan 
mendapat penilaian baik dari konsumen atau masyarakat.

Ketiga, menjadi bagian dari proposisi nilai yaitu kesatuan dari 
sebuah efek-efek positif serta manfaat yang ditawarkan oleh lembaga 
atau perguruan tinggi tersebut. Nilai positif dan dampak yang 
diberikan diharapkan menjadi cara untuk membangun hubungan baik 
dan mendapat kepercayaan dari konsumen. Proposisi nilai ialah 
berupa sebuah janji untuk mampu memenuhi kepuasan dan keinginan 
konsumen dan masyarakat, namun pelaksanaan dari janji tersebut 
juga menjadi acuan bagi lembaga atau perguruan tinggi untuk 
memenuhinya.



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 148 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 149

Perhatian khusus kepada seluruh hal yang menyangkut 
lingkungan fisik merupakan hal yang harus diprioritaskan. Perbaikan 
layanan dan seluruh fasilitas yang menyangkut servicescape, seperti 
merancang interior dan fasilitas umum menjadi lebih bagus dan 
menarik, taman dengan suasana yang tenang, kebersihan lingkungan 
baik di dalam ruangan maupun di luar, kualitas peralatan dan fasilitas 
belajar mengajar yang akan menunjang kelancaran dan kenyamanan 
di dalam kelas, memberikan kemudahan dalam pelayanan 
administrasi, serta kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan 
tenaga ahli di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi tersebut. 
Perhatian dan perbaikan seperti itu merupakan tujuan untuk membuat 
konsumen dalam hal ini mahasiswa menjadi puas terhadap kualitas 
dan jasa yang diberikan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi 
tersebut.

Bitner (1992) menyatakan, "Beberapa penelitian mengatakan 
bahwa pengaturan lingkungan fisik dapat berpengaruh pada daya 
produktivitas dan motivasi kepada pekerjanya. Beberapa penelitian 
mengatakan bahwa pengaturan lingkungan fisik dapat berpengaruh 
pada daya produktivitas dan motivasi kepada pekerjanya.” 

Merujuk pendapat di atas, efek dari lingkungan fisik mampu 
memberikan pengaruh kepada konsumen dan masyarakat pada 
lembaga atau perguruan tinggi. Pengaruh terhadap kenyamanan dan 
psikologis yang dapat menurunkan kinerja dan motivasi para 
konsumen dan masyarakat di lembaga atau perguruan tinggi tersebut. 
Untuk fasilitas fisik yang dapat dilihat dan dirasakan merupakan 
indikator dalam mempengaruhi penilaian konsumen secara langsung 
sebab benda tersebut dapat dilihat. Jasa layanan yang merupakan 
fasilitas yang tidak bisa dilihat dalam artian tidak berbentuk barang 
namun dalam bentuk pemberian jasa dan perhatian secara tindakan 
visual terhadap konsumen, ini menyangkut kepada tenaga pendidik 

dan tenaga ahli yang ada pada lembaga atau perguruan tinggi tersebut.
Menurut Lovelock (2010) terdapat empat tujuan utama dari 

servicescape yaitu: (1) Membentuk pengalaman dan perilaku 
pelanggan, (2) Sebagai pencitraan, positioning, dan diferensiasi. (3) 
Menjadi bagian dari proposisi nilai (4) Memfasilitasi penghantaran 
jasa, dan memperkuat kualitas sekaligus produktivitas jasa.

Menjabarkan dari pendapat di atas bahwa tujuan-tujuan 
utama dari servicescape ialah :

Pertama, memberikan pengalaman kepada konsumen dan 
masyarakat atas pelayanan dan fasilitas yang telah ada, dari sinilah 
dapat kita mengetahui bagaimana penilaian dan perasaan konsumen 
terhadap jasa yang diberikan. Cara ini juga dapat dijadikan bahan 
acuan untuk mengetahui perilaku pelanggan, apakah memberikan 
respons yang positif atau sebaliknya. 

Kedua, sebagai pencitraan dan strategi untuk merancang 
sebuah produk yang akan unggul di segmen pasar, atau menciptakan 
sebuah gebrakan baru yang mampu mengalahkan lawan saingnya. Ini 
merupakan cara agar dapat mengambil perhatian konsumen atau 
masyarakat. Dengan begitu citra dari perguruan tinggi itu akan 
mendapat penilaian baik dari konsumen atau masyarakat.

Ketiga, menjadi bagian dari proposisi nilai yaitu kesatuan dari 
sebuah efek-efek positif serta manfaat yang ditawarkan oleh lembaga 
atau perguruan tinggi tersebut. Nilai positif dan dampak yang 
diberikan diharapkan menjadi cara untuk membangun hubungan baik 
dan mendapat kepercayaan dari konsumen. Proposisi nilai ialah 
berupa sebuah janji untuk mampu memenuhi kepuasan dan keinginan 
konsumen dan masyarakat, namun pelaksanaan dari janji tersebut 
juga menjadi acuan bagi lembaga atau perguruan tinggi untuk 
memenuhinya.



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 150 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 151

Keempat, memberikan pelayanan kepada konsumen dalam 
artian memberikan kemudahan bagi konsumen ketika ingin 
memenuhi kebutuhannya dalam hal yang bersangkutan. Memperkuat 
produktivitas pada layanan jasa serta kualitas yang akan diberikan 
kepada konsumen.

Gambar 7.1 Pelayanan administrasi kampus UMN Al-Washliyah Medan
kepada mahasiswa

Sumber : Dokumentasi UMN Al-Washliyah Medan

Serangkaian dari tujuan utama servicescape pada dasarnya 
untuk menciptakan hubungan baik antara konsumen dengan lembaga 
atau perguruan tinggi dengan melakukan pendekatan dan memper-
hatikan konsumen, demi membangun sebuah lembaga dan perguruan 
tinggi yang lebih baik lagi dalam hal layanan jasa dan fasilitas yang 
diberikan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Servicescape (Lingkungan Fisik) yang memuat berbagai 
benda secara fisik yang berfungsi sebagai pengarah serta membantu 
para konsumen untuk mencari arti dari berbagai situasi di lingkungan 
seputar layanan jasa dan menuntun konsumen saat melewati 
rangkaian layanan jasa. Penerapan sebuah tanda, logo, dan artefak 
yang dapat dilihat dengan jelas dan cocok dengan lokasi di mana akan 
diletakkan sangat membantu dan memudahkan konsumen khususnya 

yang baru kali pertama berada di lingkungan layanan tersebut. Tanda 
maupun simbol yang mudah dipahami oleh konsumen menjadikan 
penyampaian pesan yang ada pada simbol lebih cepat pula. 

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak benda secara fisik 
yang berperan membantu nasabah dalam memahami kondisi 
lingkungan yang ada di sebuah tempat dalam hal ini ialah lembaga 
pendidikan atau perguruan tinggi. Benda-benda yang dimaksud dapat 
berupa marka-marka atau rambu-rambu yang menjadi penanda dalam 
fasilitas di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi tersebut. Ini 
salah satu bentuk penerapan kemudahan bagi konsumen, dari sinilah 
timbul rasa nyaman dan mendapatkan kemudahan dalam berinteraksi 
atau beraktivitas di lingkungan lembaga atau perguruan tinggi 
tersebut.

Sebab loyalitas konsumen memiliki peran penting pada 
sebuah lembaga atau perguruan tinggi, mengedepankan kepentingan 
konsumen berarti mempertahankan kualitas dan kompetensi pada 
lembaga atau perguruan tinggi serta kelangsungan hidup yang 
panjang bila komitmen memberikan layanan yang terbaik.

7.1 KARAKTERISTIK LAYANAN JASA PENDIDIKAN 
BERBASIS PANCAINDRA (AMBIENT CONDITION)
Menurut Bitner (1992), “Kondisi Berbasis Pancaindra 

(Ambient Condition) mencakup karakter latar belakang lingkungan 
seperti suhu, pencahayaan, kebisingan, musik, dan aroma. Sebagai 
aturan umum, kondisi lingkungan mempengaruhi pancaindra,”

Senada dengan hal di atas ambient condition ialah bermakna 
karakter atau latar belakang lingkungan menyangkut dengan suhu, 
pencahayaan, kebisingan, musik, dan aroma. Hal ini berkaitan semua 
dengan kondisi dan suasana perasaan di suatu tempat yang 
mendukung proses penikmatan dari seorang konsumen. Dalam 
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membentuk dan menjaga kondisi  seperti suhu dan pencahayaan yang 
stabil dalam sebuah ruangan atau sebuah tempat harus diperhatikan 
untuk mewujudkan kenyamanan konsumen sebagai penikmat.

Peranan ambient condition pada sebuah lembaga pendidikan 
atau perguruan tinggi menyangkut bagaimana pemahaman dari 
sebuah lembaga atau perguruan tinggi dalam memperhatikan 
konsumen atau masyarakat dari hal yang bisa dikatakan kecil. Hal ini 
dapat memengaruhi emosional dari konsumen terhadap kondisi yang 
dirasakannya. Senada yang dikemukakan oleh Wilkie (1994) 
mendefinisikan, “Kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional 
pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau 
jasa,”

Sebagai contoh, kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, 
kondisi ruangan baik itu suhu, pencahayaan dan lain-lain menjadi 
pengaruh besar. Misal kurangnya pencahayaan di ruang kelas 
membuat ketidaknyamanan pada pengelihatan para peserta didik 
yang berada di sana. Penghambatan lain seperti ketika sebuah ruang 
kelas itu tidak tersedia instalasi udara yang memadai, juga akan 
menyebabkannya ketidaknyamanan pada tubuh dan emosional. 
Sekali lagi, pentingnya memperhatikan kondisi suatu ruangan ialah 
hal penting. Bukan hanya kemewahaan bangunan, namun tetap 
memahami apakah bangunan tersebut dapat menyesuaikan kondisi 
kepada konsumen atau siswanya.

Kaitannya dari ambient condition ialah memahami pemetaan 
tempat ketika ingin membuat sebuah gedung atau fasilitas untuk 
konsumen, kondisi lingkungan yang perlu diperhatikan ialah 
mengenai di mana bangunan tersebut dibangun, apakah cocok untuk 
dijadikan sebuah tempat atau fasilitas umum, atau tidak akan 
menimbulkan risiko yang membahayakan kosumen. Kenyamanan 
pada fasilitas juga perasaan aman yang harus dipertimbangkan untuk 

membangun sebuah fasilitas juga penting, sebab hal kecil yang tidak 
diperhatikan dapat menyebabkan masalah besar.

Umumnya, jasa pendidikan akan semakin terlihat baik ketika 
fasilitas fisik tersedia secara lengkap dan baik. Untuk menambahkan 
kewujudan dari jasa pelayanan dapat dilakukan dengan mewujudkan 
yang tidak berwujud. Image perguruan tinggi dapat ditimbulkan 
dengan menempatkan simbol-simbol yang sifatnya menerjemahkan 
konsep ke dalam tangkapan panca indra.

Dengan melakukan unsur-unsur kualitas pelayanan jasa, 
maka perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan pendidikan 
adan menjadi unggul dan pada akhirnya akan memudahkan pemasar 
untuk mengkomunikasikan kekuatan yang dimiliki perguruan tinggi. 
Sehingga dalam mengantarkan pesan visi dan misi sekolah, 
masyarakat dapat menangkap lebih cepat, mudah, dan paham. Tidak 
akan terjadi kesalahan cara pandang dan komunikasi karena fakta 
lebih berbicara keras dari sekadar kata-kata.

Dengan demikian, seseorang dalam menilai dan mengamati 
layanan jasa yang diberikan pada Perguruan Tinggi dapat terukur 
secara jelas. Membuat fasilitas atau objek dan keadaan di sekitar 
tempat di mana seseorang berada ialah satu hal yang dapat menarik 
perhatian orang tersebut melalui pendekatan pancaindra (ambient 
condition).

Implementasi ambient condition dalam layanan jasa 
pendidikan merupakan penerapan atas pemahaman lembaga atau 
perguruan tinggi terhadap konsumennya. Mulai dari memperhatikan 
serta memahami apa yang menyangkut tentang kenyamanan 
konsumen, lalu memperhitungkan apa saja langkah yang tepat dalam 
membentuk ambient condition yang tepat. Hal ini merupakan 
penunjang citra lembaga atau perguruan tinggi di mata konsumen dan 
masyarakat. 
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Penerapan yang paling nyata meliputi pembangunan fasilitas 
yang baik dan memadai di setiap lembaga atau perguruan tinggi. 
Pembangunan fasilitas atau gedung dengan menonjolkan 
karakteristik lembaga dan perguruan tinggi agar dapat menyesuaikan 
diri dengan konsumen dan masyarakatnya. Pembangunan fasilitas 
umum dengan memberi tanda-tanda yang dapat membantu 
konsumen, seperti penandaan toilet pria dan wanita, serta papan 
penunjuk arah yang memudahkan konsumen atau masyarakat untuk 
sampai ke tempat yang dituju. Pembuatan fasilitas pendukung di 
dalam sebuah ruangan atau kelas, mulai dari pencahayaan yang baik, 
instalasi udara yang bagus, serta fasilitas pendukung lainnya yang 
menunjang pembelajaran.

7.2 KARAKTERISTIK LAYANAN JASA BERBASIS 
BENDA (SPATIAL LAYOUT AND FUNCTIONALITY)
Bitner (1992) mengemukakan, “Tata ruang mengacu pada 

cara pengaturan mesin, peralatan, dan perabotan, ukuran dan bentuk 
barang-barang tersebut, dan hubungan spasial di antara mereka. 
Fungsionalitas mengacu pada kemampuan item yang sama untuk 
memfasilitasi kinerja dan pencapaian tujuan”.

Karakter kawasan sebuah perguruan yang unik ini merupakan 
potensi lain dari kampus yang kalau ditata dengan baik akan 
memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat kampus dan 
lingkungan sekitarnya. Pengelolaan tata ruang yang baik dalam 
menunjang keefektivitasan fungsional Perguruan Tinggi haruslah 
diperhatikan, fasilitas yang telah tersedia baik secara alamiah mapun 
yang diciptakan sendiri sebenarnya dapat digunakan sebagai 
konservasi dan estetika kawasan tersebut.

Pengelolaan tata ruang yang tidak baik juga meliputi 
peralatan fasilitas dalam berbagai bentuk dan ukuran dalam 

Perguruan Tinggi ialah sebuah kelemahan perencanaan. Kurangnya 
perhatian dalam pemanfaatan tempat dan lahan yang ada. 
Pemanfaatan tata ruang yang tidak maksimal dalam artian setengah-
setengah lalu terabaikan dan terbengkalai begitu saja. Sebagai contoh 
juga, peletakan meja atau perabotan yang sesuai agar tidak 
menggangu konsumen, seperti meletakan meja di lorong sempit yang 
ramai dilewati orang-orang, atau membuat Air Conditioner (AC) di 
ruangan terbuka. Hal tersebut dapat menggangu dan merupakan 
perbuatan yang sia-sia. 

Lovelock dan Wirtz (2011) mengatakan, “Tata letak ruang 
&fungsinya (spatial layout and functionality) diartikan rancangan 
suatu ruangan, ukuran dan bentuk dari perlengkapan perabotan, meja, 
kursi, mesin dan bagaimana semua ini disusun serta kemampuan 
keberadaan benda-benda tersebut dalam memfasilitasi transaksi 
jasa,” 

Memperhatikan tata ruang dan fungsinya sejalan dengan 
penjelasan di atas, dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada 
konsumen, namun tetap memperhatikan pula apakah fasilitas yang 
diberikan itu membawa manfaat atau sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan oleh konsumen. Meski dilengkapi dengan fasilitas, tetapi 
tetap harus mempertimbangkan kadar ketepatan atau fungsionalitas-
nya sebagai sebuah barang, agar bisa menjadi fasilitas yang benar-
benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jangan sampai fasilitas 
yang diberikan kepada konsumen, tetapi tidak sesuai dan berakhir 
diabaikan, hingga menjadi sebuah barang yang mubazir.

Spatial layout merupakan bagaimana sebuah perguruan tinggi 
atau lembaga pendidikan mengatur tentang ukuran, posisi yang sesuai 
mengenai apa yang akan diletakkan di sana dan memahami 
pengaturan tempat yang potensial. Sebagai contoh, dalam 
pembangunan gedung belajar, harus mempertimbangkan potensial 
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yang ada seperti dari kualitas bangunan yang kokoh dan perancangan 
bangunan yang baik serta di tempat yang tepat, rancangan yang 
memang sesuai fungsi sebuah gedung tersebut yaitu tempat belajar. 
Sesuai atau tidak untuk meletakkan berbagai peralatan dan benda-
benda untuk belajar, seperti lemari, kursi, dan lain-lain.  Kegagalan 
yang terjadi pada spatial layout disebabkan salahnya strategi ketika 
dalam membangun fasilitas dan menyusunnya dengan sesuai. 

Trancik (1986) dalam bukunya Finding Lost Space melihat 
kelemahan ini sebagai kelemahan perencanaan yang banyak 
dilakukan pada masa arsitektur modern yang menitikberatkan pada 
pendekatan perencanaan ruang urban secara dua dimensi. Kelemahan 
ini menyebabkan terjadinya apa yang disebut sebagai Lost Space.. 
Lost space adalah daerah yang tidak terpakai dan tidak pernah tertata. 
Tempat tersebut merupakan ruang sisa yang muncul tanpa seorang 
pun menyadarinya.

Senada dengan penjelasan di atas, pemilihan lokasi menjadi 
hal yang penting. Namun, harus tetap memperhatikan sebagai apa 
lahan itu difungsikan, agar dapat dimanfaatkan atau digunakan 
dengan baik sesuai dengan fungsinya. Misal, perencanaan 
membangun toilet yang dilakukan di lahan yang luas dan posisi yang 
terbuka. Maka, ini merupakan perencanaan yang gagal dan kurang 
memikirkan konsep yang pas. Hal inilah yang berisiko pada gagalnya 
memanfaatkan lokasi sehingga menyebabkan lahan tersebut menjadi 
sia-sia.
 Berdasarkan UU Tata Ruang No. 26 tahun 2007 didapatkan 
beberapa pengertian : 
a.  Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, 

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu 
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, 
melakukan aktifitasnya.

b.  Kawasan, adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai 
fungsi utama tertentu.

c.  Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah 
yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun 
dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam 
penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya 
tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka 
hijau dan ruang terbuka non hijau.

d.  Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pem-
biayaannya.

e.  Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan 
penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Berikut pendekatan dan cara untuk melakukan tata letak 

kantor yang dikemukakan oleh Hidayat (2013) adalah cara 
mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan 
mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan 
informasi. Hal yang membedakan antar layout kantor dan pabrik 
adalah pada kepentingan informasi. Tata letak dan fungsi kantor terus 
berubah akibat perubahan teknologi. Walaupun begitu, analisis tata 
letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas, 
korespondensi lewat kertas, kontrak, dokumen hukum, dokumen 
klien, naskah cetak, gambar, dan desain masih memegang peran besar 
di banyak kantor.
� Strategi penyiapan layout kantor ialah dengan melakukan 
analisa diagram hubungan (relationship chart). Penyiapan diagram 
untuk sebuah kantor desainer produk mengemukakan kepala bagian 
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pemasaran haruslah (1) Posisi yang dekat pada wilayah desainer, (2) 
Sedikit berjarak pada wilayah sekretaris pusat, (3) Jauh pada ruang 
fotokopi atau bagian keuangan.
� Menurut Hidayat (2013), “Dengan layout ini ada dua 
kecenderungan yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi seperti 
telepon seluler, pager, fax, internet, laptop PDA menyebabkan layout 
perkantoran menjadi makin fleksibel dengan memindahkan informasi 
secara elektronik. Kedua, perusahaan modern menciptakan kebutuh-
an dinamis akan ruang dan jasa. Kedua macam kecenderungan ini 
mengakibatkan kebutuhan karyawan lebih sedikit berada di kantor.”

Memahami penjabaran dan salah satu cara mengatur tata 
letak kantor ialah bertujuan agar perusahaan atau perguruan tinggi 
dapat mengatasi kesalahan dalam menata fasilitas, juga sebagai 
wujud keproduktivitasan perguruan tinggi tersebut. Hal ini juga 
senada dengan penyampaian oleh Ahmadi (2002), sebagai suatu 
manajemen untuk mengatasi konflik, maka tujuan penataan ruang 
meliputi sebagai berikut:
1.  Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan ruang, baik sebagai 

sumber daya alam maupun sebagai wadah kegiatan;
2.  Meminimalisir konflik dari berbagai kepentingan;
3. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah 

dampak negatif terhadap lingkungan;
4.  Melindungi kepentingan nasional dalam rangka pertahanan 

dan keamanan.
Pada penjabaran di atas mengenai tujuan penataan ruang 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penataan ruangan optimalisasi 
ruangan, memahami tujuan, dan apa manfaat yang dihasilkan ialah 
sebuah cara untuk mewujudkan tata ruang yang baik, hingga 
mencapai pada kepuasan konsumen atas manfaat yang ditimbulkan 
oleh penataan fasilitas yang baik. 

Implementasi Spatial Layout and Functionality meme-
ngaruhi psikologis dan emosional seseorang atau konsumen. 
Perencanaan yang tepat, dan pengaturan tata ruang serta tata benda 
yang sesuai dengan kondisi tempat atau lokasi dilakukan tersebut. 
Penerapan spatial layout and functionality yang tepat merupakan 
sebuah cara yang baik untuk membuat konsumen tertarik dan nyaman 
dengan fasilitas yang diberikan oleh sebuah lembaga atau perguruan 
tinggi.

7.3 KARAKTERISTIK LAYANAN JASA PENDIDIKAN 
BERBASIS LAMBANG (SIGNS SYMBOLY AND 
ARTIFACTS)
Tanda yang ditampilkan di eksterior dan interior suatu 

struktur adalah contoh komunikasi eksplisit. Mereka dapat digunakan 
sebagai label (misalnya nama perusahaan, nama departemen), untuk 
tujuan arah (misalnya pintu masuk, keluar), dan untuk mengomuni-
kasikan aturan perilaku (misalnya dilarang merokok, anak-anak 
harus didampingi oleh orang dewasa). Menurut Bitner (1992), 
“Papan tanda mampu melakukan peran yang cukup penting ketika 
melakukan komunikasi dalam citra perusahaan. Kualitas bahan yang 
digunakan dalam konstruksi, karya seni, keberadaan sertifikat dan 
foto di dinding, penutup lantai, dan benda-benda pribadi yang 
ditampilkan di lingkungan dapat mengomunikasikan makna simbolis 
dan menciptakan kesan estetika secara keseluruhan.”

Karakteristik jasa layanan berbasis simbol merupakan sebuah 
bentuk komunikasi secara tidak langsung kepada konsumen atau 
masyarakat untuk memahami kebutuhannya dan memudahkan 
mereka dalam beradaptasi dan berinteraksi di seputar lingkungan 
sebuah lembaga pendidikan atau perguruan tinggi tersebut. Selain itu, 
bentuk lambang yang diterapkan di perguruan tinggi juga mengan-
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dung unsur seni dan keindahan di dalamnya, sebagai contoh lambang 
atau simbol dari tiap fakultas dan bentuk konstruksi bangunan yang 
ada. Pastinya mengandung nilai estetika dan filosofi yang ada di 
dalamnya sebagai bentuk visual dapat dilihat oleh pancaindra.

Simbol juga berperan dalam menilai sikap seorang 
konsumen. Misal, dengan menerapkan simbol larangan merokok 
pada sebuah fasilitas umum yang ada di perguruan tinggi. Bagaimana 
peran dan kesadaran para konsumen ketika melihat tanda tersebut, 
apakah ada yang melanggar dengan berpura-pura tidak tahu atau 
mematuhi simbol atau tanda tersebut. Maka dapat dipahami bahwa 
simbol atau lambang bukan hanya bermaksud memberikan arahan 
dan kemudahan, namun juga memberikan perintah dan larangan akan 
suatu hal yang akan menimbulkan sebuah efek negatif, seperti 
melanggar larangan merokok yang menyebabkan orang-orang di 
sekitarnya merasa tidak nyaman dengan asap rokok yang dibuatnya.

Bentuk komunikasi yang terjadi secara tidak langsung 
tersebut memberi manfaat kepada konsumen, dari hal tersebut akan 
muncullah perasaan dari konsumen bahwa mereka secara tidak 
langsung mendapatkan perhatian dan pelayanan di dalam lembaga 
atau perguruan tinggi tersebut. Pembangunan citra perusahaan atau 
perguruan tinggi akan mendapatkan respons positif dari konsumen 
atau masyarakat. Itu sebagian kecil dari pentingnya membuat simbol 
atau lambang pada setiap fasilitas. Mungkin hal tersebut dipandang 
tidak terlalu penting, namun sekali lagi tanpa disadari hal tersebut 
dapat memberikan manfaat dan citra yang baik serta menjalin sebuah 
hubungan dengan konsumen.

Menurut Kotler dalam buku yang ditulis oleh Taufik Amir 
(2005), penentuan posisi jasa pendidikan (positioning) adalah 
“Bagaimana sebuah produk jasa pendidikan dapat dirumuskan secara 
berbeda oleh pelanggan jasa pendidikan atas atribut-atribut yang 

dianggapnya penting, relatif dibandingkan dengan produk jasa 
pendidikan lain.” Jadi, penentuan posisi pasar jasa pendidikan 
merupakan cara bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan 
anggapan atau kesan tertentu diingatan pelanggan jasa pendidikan, 
sehingga pelanggan dapat memahami dan menghargai hal yang 
dilakukan organisasi dalam kaitannya dengan competitor.

Mengikut pada pendapat di atas, simbol yang juga termasuk 
dalam bentuk atribut dianggap penting sebagai peran penyampaian 
sebuah produk jasa kepada konsumen atau masyarakat. Atribut yang 
diciptakan oleh perusahaan menjadi cara untuk menarik perhatian 
konsumen dan dapat bersaing di segmen pasar. Dengan membuat 
atribut yang mempunyai karakteristik perguruan tinggi itu sendiri dan 
menarik di mata masyarakat serta memberikan makna tertentu 
sebagai pembeda dengan atribut dari pesaing lainnya.

Senada dengan penjelasan di atas juga, James dan Phillips 
menyarankan 3P tambahan dalam pemasaran jasa pendidikan, yaitu 
people (orang/tenaga pendidik dan kependidikan), physical evidence 
(bukti fisik jasa pendidikan), dan process (proses jasa pendidikan).

Penggunaan simbol atau lambang dalam layanan jasa pada 
Perguruan Tinggi juga diperhitungkan sebagai metode pemasaran 
untuk menarik minat konsumen yang dituju. Pentingnya penggunaan 
simbol dan lambang juga dikemukakan oleh Kotler (2002), “Merek 
adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi keduanya, 
dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu 
penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari 
pesaing tersebut.”  
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Sebagai sebuah contoh, simbol menjadi hal penting, 
mengungkapkan maksud dan tujuan serta peran sebuah lembaga 
pendidikan atau perguruan tinggi. Sebagai mana contoh di bawah ini 
yaitu lambang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) “Tut Wuri Handayani” :

Gambar 7.2 Lambang Tut Wuri Handayani
Sumber : websitefoto.com

 Lambang Kemendikbud secara resmi telah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
0398/M/1977, tanggal 6 September 1977. Tut Wuri Handayani adalah 
penggalan dari kalimat panjang yang terkenal dari Ki Hajar 
Dewantoro, pendiri Taman Siswa sekaligus bapak pendidikan 
Indonesia.

Jadi, ada tiga penggalan kalimat yang terkenal dari Ki Hajar 
Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sun Tuladha, Ing Madya Mangun 
Karso, Tut Wuri Handayani. Makna dari ungkapan tersebut ialah di 
depan memberi teladan, di tengah membimbing (memotivasi, 
memberi semangat, menciptakan situasi kondusif) dan di belakang 
mendorong (dukungan moral).

Kini, Tut Wuri Handayani dijadikan semboyan yang menjadi 
dasar pendidikan di Indonesia. Bahkan lambang Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun dibuat dengan 
beberapa falsafah dari Tut Wuri Handayani. Di dalam lambang Tut 
Wuri Handayani ada belencong (menyala) bermotif garuda. 
Belencong (menyala) merupakan lampu yang khusus digunakan pada 

pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan 
lebih hidup.

Burung garuda yang menjadi motif belencong memberikan 
gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu, dan berani mandiri 
mengarungi angkasa luas. Kemudian ekor dan sayap garuda 
digambarkan masing-masing lima, yang berarti: satu kata dengan 
perbuatan Pancasilais.

Gambar buku yang terletak di bawah burung garuda untuk 
menggambarkan bahwa buku merupakan sumber bagi segala ilmu 
yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Selain itu, dalam lambang Tut Wuri Handayani Kemendikbud 
terdapat filosofi warna. Warna putih pada ekor dan sayap garuda, serta 
buku berarti suci, bersih tanpa pamrih. Warna kuning emas pada nyala 
api berarti keagungan dan keluhuran abadi.

Dalma dan M. Alif (2020) berpendapat, “Warna biru muda 
pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus 
dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan 
hidup Pancasila).” 

Logo sebagai peranan utama pada sebuah lembaga atau 
instansi yang dipandang perlu juga bisa dilihat pada realitanya. Logo 
menjadi identitas memang dapat kita jumpai di kehidupan sekitar, 
seperti logo pada lembaga yang berperan dalam bidang jasa layanan 
pasti akan menampilkan logo yang bersahabat dengan warna yang 
menarik untuk dilihat konsumen atau masyarakat. Sedangkan logo 
pada lembaga atau instansi yang bergerak pada bidang pertahanan 
atau berkaitan dengan hukum akan menampilkan logo yang memiliki 
warna dan karakter gambar yang kuat serta tegas. Itulah sebagai 
contoh kecil dalam peranan logo di kehidupan masyarakat.

Image adalah bentuk apresiasi dari perasaan yang terjadi dan 
ada pada khalayak ramai menyangkut tentang lembaga maupun 
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perusahaan, mengenai sebuah objek, individu seseorang ataupun 
institut tersebut. Tetapi image yang ini tidaklah bisa dicetak seperti 
halnya dengan sebuah barang, sebab image yang dimaksud merupa-
kan kesan yang didapat sesuai pada pemahaman serta pengetahuan 
seseorang mengenai sesuatu yang dilihat dan dirasakannya.

Umumnya, pada simbol-simbol atau lambang yang diterap-
kan oleh lembaga atau perguruan tinggi memiliki makna dan filosofi 
sendiri, biasanya lambang tersebut menggambarkan fungsional dan 
karakteristik lembaga atau perguruan tinggi itu sendiri. Bisa dilihat 
bahwa setiap perguruan tinggi memiliki simbol atau lambangnya 
sendiri. Dengan begitu masyarakat dapat memahami dan mengetahui 
suatu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya.

Berbeda dengan brand, image cenderung lebih terhadap 
pembentukan citra atau gambaran pada pikiran manusia sehingga 
mereka dapat memahami objek yang digambarkan. Jika brand 
merupakan simbol maka image ialah gambaran tentang simbol itu 
sendiri. Berdasarkan hal ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa 
brand image lembaga pendidikan adalah wujud dari simbol-simbol 
yang diterapkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Dwiyama (2019) 
menyatakan, “Brand image setiap lembaga pendidikan tentunya 
berbeda-beda satu dengan lainnya, hal ini terbentuk dari proses 
penggambaran secara berkala dan rutin yang dilakukan lembaga 
pendidikan kepada masyarakat umum.”

Senada dengan pendapat di atas hubungan lambang atau 
simbol dengan brand merupakan hal yang saling berkaitan, secara 
tidak langsung lambang yang terdapat pada suatu lembaga 
pendidikan atau perguruan tinggi akan menjadikannya brand yang 
dikenal oleh masyarakat. Sebab secara psikologis manusia lebih 
mudah menangkap gambar yang dilihatnya dari pada mengingat 
tulisan. Maka dari itu, simbol atau lambang selalu dibuat semenarik 

dan sebagus mungkin agar lebih mudah diingat masyarakat.
Sebagai pemahaman umum mengenai logo atau lambang, 

seperti yang sudah diketahui bahwasanya logo sebagai bentuk 
identitas, serta untuk menghindari kesamaan suatu lembaga dengan 
lembaga lainnya yang berdampak adanya peniruan atau pembajakan 
makaperlu diketahui fungsi lain dari logo yang dikemukakan oleh 
Ismail (2020): 
1.  Branding 

Logo adalah bentuk identitas atas suatu entitas kepada 
masyarakat umum. Untuk itu, suatu logo harus menggambarkan 
karakteristik suatu organisasi atau produk yang diwakilinya. Jadi, 
nantinya masyarakat akan mengingat dan mengenal suatu logo yang 
mewakili entitas tersebut.
2.  Memberikan Informasi, Pengawasan, dan Kontrol

Sebuah logo memiliki kandungan informasi yang hendak 
disampaikan ke masyarakat. Informasi tersebut dibuat untuk bisa 
mengendalikan pandangan atau kegiatan masyarakat atas suatu 
brand. Sederhananya, logo akan menyampaikan informasi penting 
dan kesan yang diinginkan perusahaan dari masyarakat. Sehingga, 
logo juga berfungsi sebagai suatu pengawas dan pengontrol nilai 
perusahaan di mata masyarakat.
3.  Memberikan Motivasi

Suatu logo juga digunakan untuk menyampaikan pesan 
motivasi kepada seluruh pihak yang sesuai dengan tujuan brand 
tersebut. Contohnya, suatu desain produk pada sabun mandi akan 
mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus 
menjaga pola hidup bersih dan sehat.
4.  Mengutarakan Emosi

Suatu logo juga bisa dijadikan sebagai sarana dalam 
mengutarakan emosi. Contohnya, suatu logo yang terdapat pada 
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produk ibu hamil dan menyusui akan menggambarkan kasih sayang 
seorang ibu pada anaknya.
5.  Untuk Presentasi dan Promosi

Logo juga sangat efektif untuk dijadikan sebagai sarana 
promosi dan presentasi. Seluruh informasi atau pesan yang yang ingin 
disampaikan oleh perusahaan kepada publik akan lebih menarik dan 
lebih mudah diingat dengan memanfaatkan gambar dan kata-kata 
yang persuasif pada suatu logo.

Implementasi penggunaan lambang/simbol pada lembaga 
pendidikan atau perguruan tinggi dipandang memiliki pengaruh yang 
cukup besar bagi hadirnya suatu lembaga pendidikan atau perguruan 
tinggi di masyarakat. Sebab pada kenyataannya setiap lembaga 
pendidikan dan perusahaan serta yang sejenisnya, menggunakan 
simbol/lambang yang menjadi karakteristik bagi mereka. Dalam kata 
lain sebagai identitas atau tanda pengenal. Maka yang jadi pertanyaan 
yaitu bagaimana simbol/lambang dikatakan sign yang baik dan 
efektif. 

Berikut dipaparkan oleh Ismail (2020), ada enam kriteria yang 
menjadi acuan: Saat ingin menciptakan logo, terdapat beberapa hal 
yang wajib dipertimbangkan agar nantinya logo tersebut bisa 
mewakili suatu organisasi, beberapa kriteria logo yang efektif dan 
baik adalah sebagai berikut:
1.  Sederhana

Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa logo 
diciptakan untuk memberikan informasi penting kepada masyarakat. 
Untuk itu, disarankan untuk membuat logo yang sederhana agar lebih 
mudah dikenali dan juga diingat oleh masyarakat.
2.  Unik

Sederhana saja tidaklah cukup, logo juga harus mempunyai 
ciri khas yang unik dan berbeda dengan logo lainnya, terutama logo 

yang dimiliki oleh kompetitor. Jika suatu organisasi mempunyai logo 
yang serupa dengan organisasi lain yang sudah hadir lebih dulu, maka 
tentu saja akan terlihat aneh dan akan dinilai tidak profesional atau 
tidak mempunyai inovasi.
3.  Mudah Diingat

Logo yang mampu memenuhi kriteria sederhana dan unik 
tentu saja akan lebih mudah teringat di masyarakat. Hal ini akan 
membantu proses pemasaran serta meningkatkan penjualan secara 
tidak langsung.
4.  Serba Guna

Suatu logo yang harus bisa diterapkan ke berbagai media 
visual, seperti faktur, stempel, akrilik, dll. Artinya, suatu logo harus 
bisa serba guna dan harus bisa ditempatkan pada berbagai kondisi 
tanpa harus kehilangan bentuk aslinya.
5.  Sesuai 

Suatu logo juga harus mampu menggambarkan apa yang 
mampu ditawarkan oleh suatu entitas serta nilai dari entitas tersebut di 
mata masyarakat, contohnya brand Asus tidak menggunakan gambar 
laptop pada logonya, tapi masyarakat bisa tahu bahwa brand tersebut 
adalah salah satu brand laptop terbaik.
6.  Tahan Lama

 Logo yang mampu tahan lama adalah logo yang bisa tetap 
sesuai dengan suatu brand dari waktu ke waktu. Contohnya adalah 
logo KFC yang tidak berubah sejak didirikan hingga saat ini. 
perubahan logo memang memungkinkan, tapi hal tersebut akan 
memakan biaya dan waktu yang lebih banyak. Selain itu, adanya 
perubahan logo juga akan membuat masyarakat bingung dan 
berpotensi kehilangan pelanggan.
 Beberapa pemaparan di atas tentang karakteristik logo yang 
baik dapat disimpulkan, bahwasanya konsep tersebut dibutuhkan dan 
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diterapkan dilingkungan bertujuan pada pemenuhan dan bentuk 
perhatian guna menunjang peredaran dan umur lembaga pendidikan 
atau perguruan tinggi di masyarakat. Selain itu, dapat dikenal di 
masyarakat juga merupakan bentuk kebanggaan bagi lembaga 
pendidikan atau perguruan tinggi tersebut. Sebab, simbol dan logo 
atau lambang dari suatu lembaga yang memiliki citra baik akan 
menjadi kebanggan bagi para konsumen dan seluruh elemen dalam 
lembaga tersebut.

BAB VIII
 STRATEGI MENGELOLA KELUHAN KONSUMEN DI 

PERGURUAN TINGGI

8.1  CARA KONSUMEN MELAKUKAN KELUHAN
Perguruan tinggi ialah lembaga berbasis pendidikan yang 

bergerak dalam bidang layanan jasa. Pastinya dalam melakukan 
pelayanan jasa tidak luput dari kesalahan. Maka, inilah penyebab 
seorang konsumen akan melakukan keluhan atau komplin mengenai 
pelayanan yang tidak memberikan kepuasan atau bahkan menge-
cewakan. Kejadian ini yang harus dapat dihadapi oleh pihak penyedia 
jasa dan bagaimana memahami bentuk penyampaian keluhan yang 
dilakukan konsumen.

Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, kekurang-
an saat proses melayani disebabkan karena kebutuhan setiap 
konsumen berbeda-beda dan dapat berubah sewaktu-waktu. Hal 
inilah yang menuntut perguruan tinggi harus mampu menanggapi 
keluhan tersebut secara cepat dan benar. Agar keluhan konsumen 
cepat di atasi dan meredakan konflik yang timbul. Karena apabila 
penanganan keluhan konsumen tidak dilakukan dengan cepat serta 
tepat,  maka akan membuat konsumen merasa tidak puas dan memilih 
beralih ke penyedia jasa lain.

Menurut Lupiyoadi (2013), “Keluhan merupakan ungkapan 
rasa kurang puas terhadap suatu produk atau layanan jasa, baik secara 
lisan maupun tertulis atau sebuah ungkapan ketidakpuasan antara 
harapan dengan fakta terhadap apa yang diterima dalam bentuk 
produk maupun layanan jasa.”

Beragam cara konsumen dalam mengutarakan serta 
memberikan tanggapan terhadap jasa layanan yang tidak memenuhi 
kepuasan atau tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Cara-
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cara penyampaian keluhan tersebut tergantung dari karakter dan 
motivasi setiap konsumen. 

Setiawan (2011) mengungkapkan tipe-tipe konsumen ketika 
mengekspresikan keluhannya, yaitu sebagai berikut :
1.  Pelanggan (konsumen) yang tidak melakukan apa-apa ketika 

merasa tidak puas pada suatu layanan jasa. Ada dua 
kemungkinan terhadap pelanggan tipe ini. Pertama, ia 
mungkin bisa memahami terhadap ketidaksesuaian jasa 
(service failure) yang diterimanya dan masih mau membeli 
kembali selama ketidaksesuaian itu masih dalam taraf normal 
(wajar). Kedua, pelanggan (konsumen) tersebut memilih 
untuk langsung beralih kepada penyedia jasa lain. 

2.  Pelanggan (konsumen) memilih mengadukan langsung 
kepada perusahaan yang menyediakan jasa. Biasanya 
pengaduan yang dilakukan bertujuan untuk mengoreksi dan 
mendapatkan layanan jasa yang lebih baik di masa datang. 
Pelanggan tipe ini masih memungkinkan untuk berubah 
menjadi pelanggan loyal selama perusahaan jasa menangani 
keluhan dengan baik dan mampu melakukan pemulihan jasa 
(service recovery) sesuai dengan harapan pelanggan. 

3.  Pelanggan (konsumen) mengadu kepada lembaga konsumen, 
media massa, atau organisasi lainnya sebagai pihak ketiga. 
Tipe pelanggan ini umurnya tidak cukup puas hanya dengan 
sekadar penjelasan dari pihak perusahaan jasa, biasanya ia 
berharap memperoleh suatu kompensasi tertentu untuk 
keluhannya.

4.  Pelanggan (konsumen) yang memilih untuk langsung beralih 
(switching) pada perusahaan jasa kompetitor ketika ia kecewa 
dengan layanan jasa yang diterimanya. Pelanggan ini 
biasanya adalah tipe pelanggan yang masih ingin coba-coba 

terhadap berbagai layanan jasa yang ada.
Mengikut pada tipe-tipe yang telah dijelaskan di atas, maka 

kemungkinan seorang pelanggan itu beralih kepada penyedia jasa 
lain yang mungkin akan lebih memuaskan kebutuhannya. Kejadian 
ini akibat dari pelayanan sebuah lembaga yang gagal dalam 
memenuhi kebutuhan pelanggannya atau kurangnya persiapan dalam 
melakukan pelayanan hingga menyebabkan kesalahan yang 
berakibat fatal bagi eksistensi dari lembaga di perguruan tinggi 
tersebut.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang bergerak 
dalam bidang jasa layanan haruslah memahami bahwasanya 
konsekuensi dari berpindahnya konsumen itu merupakan hal yang 
sangat memberikan dampak negatif bagi perguruan tinggi. Salah satu 
dampak negatifnya adalah turunnya citra perguruan tinggi di 
masyarakat. Sebab ketika konsumen sudah kecewa bahkan marah 
mengenai pelayanan atau kesalahan yang diperbuat oleh pegawai 
atau orang yang memberikan pelayanan jasa tersebut, baik itu secara 
langsung atau tidak langsung akan menceritakan kekecewaan mereka 
pada orang lain, atau bahkan membuat pemberitahuan di media 
sosial, mengingat di zaman sekarang perkembangan pengguna media 
sosial sangat tinggi. 

Lovelock dan Wright dalam Setiawan (2011), mengemuka-
kan sebuah studi tentang perilaku perpindahan pelanggan dalam 
industri jasa menemukan bahwa, “Hampir 60% dari responden yang 
melaporkan pindah ke penyedia jasa lain melakukannya karena 
anggapan kesalahan; 25% menyebutkan kesalahan dalam jasa inti; 
19% melaporkan karena pertemuan yang kurang memuaskan dengan 
karyawan perusahaan; 10% melaporkan karena tanggapan yang tidak 
memuaskan terhadap kegagalan jasa sebelumnya; dan 4% meng-
gambarkan perilaku yang tidak etis dari petugas penyedia jasa.”
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Senada dengan pendapat di atas bahwa perpindahan 
konsumen itu dibagi ke dalam beberapa persen dan penyebab yang 
paling besar ialah kesalahan dalam pelayanan jasa inti yaitu sebesar 
25%. Perguruan tinggi dalam hal ini berkaitan dengan jasa inti ialah 
pemberian layanan berupa fasilitas belajar mengajar serta penunjang 
lainnya yang berkaitan. Keluhan-keluhan atas fasilitas dan jasa 
layanan merupakan kondisi yang sewaktu-waktu, maka dari itu 
progres dan perbaikan dalam fassilitas serta layanan jasa haruslah 
terus diperhatikan dan dievaluasi.

8.2 KELUHAN KONSUMEN SEBAGAI DATA RISET 
PEMASARAN PERGURUAN TINGGI
Perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa menjadikan 

keluhan konsumen sebagai sistem informasi untuk digunakan dalam 
menganalisis serta dijadikan untuk melihat pergerakan produktivitas 
pada perusahaan tersebut. Di perguruan tinggi atau lembaga 
pendidikan yang bergerak di bidang jasa layanan, keluhan mengenai 
akses layanan administrasi, fasilitas yang tidak sesuai pada perguruan 
tinggi dan keluhan lainnya yang bersifat layanan jasa untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa 
kurang efektif dan efisien dalam proses operasional jasa layanan pada 
perguruan tinggi.

Pengelolaan keluhan-keluhan konsumen dijadikan sebagai 
data, dapat menjadi manfaat dalam riset pada operasional jasa 
layanan perguruan tinggi. Memperbaiki kinerja serta membuat peta 
konsep kebijakan-kebijakan dalam menangani keluhan kosumen. 
Jadi, manajemen yang baik juga selalu menjadikan keluhan 
konsumen sebagai bahan perbaikan ke depannya, sehingga proses 
layanan jasa yang berikutnya dapat lebih baik lagi. 

Gambar 8.1 Fasilitas keluhan mahasiswa di kampus UMN Al-Washliyah Medan
Sumber: Dokumentasi UMN Al-Washliyah

Keluhan konsumen sebagai cara dasar dalam melihat proses 
operasional pelayanan jasa yang diberikan juga dijadikan sebuah 
peringatan mengenai tingkat seberapa efektif perguruan tinggi dalam 
memberikan jasa layanan kepada konsumennya. Ini juga dijadikan 
acuan untuk memahami apa saja bentuk kendala yang menjadi 
pemicu keluhan dari konsumen. Selanjutnya, keluhan dijadikan 
sebagai penentu kebijakan dalam mendalami masalah apa yang 
terjadi serta cara menangani masalah tersebut.

Perguruan tinggi yang mampu memahami mengenai 
informasi di atas, serta bagaimana memanfaatkan keluhan-keluhan 
pelanggan sebagai bahan koreksi dan menindaklanjuti pada proses 
kegiatan layanan jasanya, kualitas pelayanannya pasti akan 
ditingkatkan serta kemungkinan besar perguruan tinggi tersebut 
dapat kembali menarik minat konsumen dan mempertahankannya 
agar tidak beralih ke yang lain. 

Oleh sebab itu, pemanfaatan keluhan konsumen harus benar-
benar ditangani dengan baik oleh perguruan tinggi. Salah satu 
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caranya yaitu memberikan akses yang mudah pada konsumen dalam 
menyampaikan keluhan mereka. Bisa dilihat banyak perusahaan jasa 
yang membuat fasilitas pengaduan keluhan konsumen ataupun kritik 
serta saran yang dibuat dalam bentuk kotak saran. Bentuk lainnya 
yaitu membuat nomor telepon untuk konsumen mengadukan 
keluhannya dengan syarat panggilan tersebut bebas pulsa, jangan 
membuat konsumen menjadi semakin merasa kecewa dan marah 
apabila akses keluhan atau komplainnya dipersulit seperti menelpon 
ke pihak jasa layanan yang dikenakan tarif pulsa. Pastinya setiap 
perusahaan jasa dan perguruan tinggi memiliki ruangan khusus atau 
orang yang tugasnya menangani keluhan dari konsumen. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rangkuti (2003), 
membagi keluhan menjadi dua macam yaitu:
1. Keluhan yang disampaikan secara lisan melalui telepon dan 

komunikasi secara langsung.
2. Keluhan yang disampaikan secara tertulis melalui guest 

complaint form.
Akses-akses penyampaian keluhan konsumen ini juga harus 

diperhatikan. Apakah setiap perguruan tinggi sudah menyediakan 
akses tersebut atau belum. Bila memang sudah dilakukan maka 
tindakan selanjutnya adalah bagaimana perguruan tingg yang 
menanggapi keluhan tersebut memproses dan memberikan jawaban 
sebagai wujud respons positif dan bertanggung jawab kepada 
konsumen. Bentuk tanggung jawab yang benar ialah dengan 
memberikan solusi atau jalan keluar bagi keluhan konsumen dan  
perguruan tinggi dapat memperbaiki kualitas jasa layanannya.

8.3  RESPONS PERGURUAN TINGGI TERHADAP 
KELUHAN KONSUMEN
Tidak semua konsumen merasa terpuaskan oleh pihak 

perguruan tinggi dengan layanan yang diberikannya. Sekali pun 
mungkin menurut perguruan tinggi tersebut pelayanan yang 
diberikan telah cukup baik, namun pasti setiap konsumen memiliki 
penilaian yang berbeda-beda. Tetapi yang terpenting ialah bagaimana 
perguruan tinggi tersebut merespons atau menanggapi keluhan 
konsumen tersebut, sedia setiap saat dan setiap waktu dalam melayani 
keluhan konsumen. Respons yang diberikan perguruan tinggi ini juga 
menunjukkan bagaimana kualitas dan kuantitas perguruan tinggi 
dalam menanggapi keluhan konsumen. Bisa jadi respons yang salah 
dalam menangani keluhan konsumen dapat memperkeruh suasana 
dan mempersulit masalah yang ada.

Pada perguruan tinggi tempat untuk melakukan keluhan 
biasanya ditangani oleh Biro Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan (BAAK). Biro pelayanan ini umum ditujukan oleh 
konsumen dalam hal ini mahasiswa untuk menyampaikan 
keluhannya terkait fasilitas administrasi dan akademik yang dirasa 
kurang memuaskan atau mengalami kendala. BAAK sering 
mendapatkan kritikan dan keluhan dari konsumen dalam melakukan 
atau membuat sebuah kebijakan yang dirasa tidak memuaskan. 
Umumnya penyampaian keluhan oleh konsumen akan dilakukan 
dengan cara kuesioner yang biasanya dilakukan sebulan sekali. 
BAAK sendiri memiliki divisi yang bertugas untuk melayani keluhan 
ini. Bahkan keluhan di perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan 
sistem akademik saja, tetapi sering juga keluhan konsumen itu pada 
divisi keuangan serta divisi sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, 
biasanya perguruan tinggi membentuk divisi-divisi yang menangani 
perkara khusus berkaitan dengan pelayanan di perguruan tinggi. 
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Tjiptono (2005) mengemukakan , “Keluhan ialah sebuah rasa 
ketidakpuasan atau kekecewaan yang diungkapkan oleh konsumen 
sebab adanya kesalahan dalam melakukan layanan. Keluhan sebagai 
ungkapan rasa ketidakpuasan dan kurang menyukai dari seseorang 
mengenai bagian aspek tertentu.”

Berdasarkan pendapat di atas, ketidakpuasan konsumen di 
perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa yang mendorong 
timbulnya keluhan yang akan disampaikan baik secara lisan maupun 
tertulis. Keluhan ini memerlukan respons dan penanganan yang 
positif serta efektif sebagaimana untuk meminimalisir timbulnya 
masalah lain. Respons perguruan tinggi ini akan menjadi penilaian 
ulang bagi konsumen terhadap pelayanan perguruan tinggi, serta 
menjadi pengaruh terhadap minat konsumen tersebut ke depannya.

Menurut Davidow (2000), “Dalam model service quality, ada 
enam dimensi respons perusahaan yang dihipotesiskan memengaruhi 
kepuasan menyeluruh dari pelanggan yang mengeluh dan juga 
mempengaruhi aktivitas word of mouth, serta keinginan untuk 
membeli ulang.” Pada perguruan tinggi pengaruh yang terjadi ialah 
menurunnya tingkat mahasiswa sebagai konsumen tiap tahunnya, ini 
adalah dampak dari citra yang ada di pergurun tinggi tersebut tidak 
lagi baik di masyarakat. Enam respons yang dimaksud adalah: 
timeliness, apology, redress, facilitation, credibility, dan 
attentiveness.
1. Kecepatan Merespons (Timeliness)

Tindakan merespons keluhan konsumen dengan cepat ialah 
suatu cara agar konsumen merasa keluhannya didengarkan serta 
diperdulikan. Hal ini akan berdampak menurunnya tingkat emosional 
seorang konsumen bilamana penyedia jasa cepat tanggap merespons 
keluhannya. 

2. Permintaan Maaf (Apology)
Sebuah tindakan meminta maaf kepada konsumen sebagai 

bentuk kerendahkan hati yang akan memengaruhi psikologi 
konsumen. Permintaan maaf juga bukan disebabkan karena penyedia 
jasa dalam hal ini perguruan tinggi melakukan kesalahan, namun hal 
ini dilakukan sebagai indikasi bahwa penyedia jasa tetap 
menghormati keluhan dari konsumen. Secara sadar konsumen akan 
merasa lebih dihargai dan diperhatikan serta akan menganggap 
keluhannya dapat diselesaikan dengan baik.
3. Perbaikan (Redres)

Respons sebuah lembaga atau perguruan tinggi untuk 
memperbaiki atau memperbaharui bilamana sebuah konsumen 
mengeluhkan mengenai produk yang diterimanya tidak sesuai 
dengan apa yang dinyatakan oleh penyedia jasa. Hal ini dimaksud 
agar konsumen menjadi lebih aman dan merasa percaya dengan 
tindakan tersebut.
4. Fasilitas (Facilitation) 

Tindakan perguruan tinggi dalam memberikan fasilitas 
penyalur keluhan serta kritik dan saran yang akan konsumen 
sampaikan. Pemberian fasilitas ini merupakan wujud dari 
keterbukaan dan kesiapan perguruan tinggi dalam menerima keluhan 
yang ditujukan. Fasilitas yang dapat disediakan ialah kotak saran, 
website perguruan tinggi yang khusus untuk melayani keluhan 
konsumen, telepon toll free, dan kantor khusus yang disediakan untuk 
melayani keluhan pelanggan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen 
merasa leluasa dan lebih mudah menyampaikan keluhan yang akan 
diutarakannya. Ini juga berfungsi sebagai acuan perbaikan untuk 
perguruan tinggi ke depannya.
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5. Kredibilitas (Credibility)
Merupakan tindakan untuk menyikapi permasalahan yang 

dihadapi oleh konsumen. Perguruan tinggi dievaluasi untuk tidak 
sekadar menanggapi dan memahami keluhan konsumen, tetapi juga 
mampu memberikan penjelasan menyangkut masalah yang 
dikeluhkan oleh konsumen, serta melakukan langkah-langkah untuk 
mengatasi masalah yang sama ke depannya serta semaksimal 
mungkin mencegah agar tidak terjadinya masalah yang sama pada 
perguruan tinggi tersebut.
6. Perhatian (Attentiveness)

Tindakan ini merujuk pada wakil dari penyedia jasa layanan 
dari perguruan tinggi kepada konsumen dengan keluhannya. 
Perhatian yang diberi yaitu berbentuk penghormatan, rasa santun, 
rasa empati, serta ekspresi dalam bentuk mendengarkan dengan tulus 
keluhan yang disampaikan oleh konsumen. Serta mengucapkan 
terimakasih dan memberikan salam selepas konsumen dan pemberi 
jasa layanan selesai melakukan komunikasi secara intens tersebut. 
Perhatian seperti ini dimaksudkan agar konsumen lebih leluasa dan 
nyaman dalam menyampaikan keluhannya. Juga menghindarkan 
pikiran negatif dari konsumen ketika kepada perguruan tinggi 
tersebut.

Enam poin di atas merupakan bentuk respons baik kepada 
keluhan konsumen yang harus dipahami oleh perguruan tinggi 
sebagai penyedia jasa layanan. Terkadang beberapa konsumen 
merasa belum puas dengan keluhan yang disampaikannya, sebab 
layanan dan penjelasan dari pihak perguruan tinggi tidak memberikan 
respon atau jawaban yang memuaskan konsumen tersebut. Hal ini 
terjadi karena kurangnya pemahaman oleh perguruan tinggi sebagai 
penyedia jasa dalam memberikan respons yang baik kepada 
konsumen. 

Menurut Davidow (2000) dalam Setiawan (2011), “Penelitian 
menunjukkan ternyata konsumen yang mengeluhkan sebuah layanan 
akan banyak berbicara kepada orang lain mengenai apa yang 
dirasakannya “tidak menyenangkan”, dibandingkan para pelanggan 
yang puas. Maka, apabila pelanggan yang mengeluh mendapatkan 
respons yang menyenangkan dari perusahaan, kemungkinan untuk 
menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut akan 
semakin kecil.”

Menjelaskan pendapat di atas, citra dari perguruan tinggi juga 
terlibat dalam proses merespons keluhan dari konsumen. Dikatakan 
bahwa bilamana konsumen tidak puas maka secara otomatis mereka 
akan menyampaikan ketidakpuasan pelayanan atas keluhannya 
kepada orang lain. Maka, timbullah penilaian negatif dari orang lain 
ketika mendengarkan cerita atas rendahnya kualitas pelayanan 
respons atas keluhan konsumen. Sehingga citra dari perguruan tinggi 
tersebut ikut buruk dan berisiko pada penurun eksistensi pada 
perguruan tinggi.

Poin penting dari proses merespons keluhan konsumen ialah 
di saat konsumen tersebut merasa puas dengan respon atau jawaban 
yang diberikan oleh penyedia jasa layanan. Di saat perhatian serta 
pelayanan dinilai cukup maka konsumen akan memberikan respons 
positif kepada pihak perguruan tinggi sebagai penyedia jasa layanan. 
Besar kemungkinan kepercayaan konsumen akan kembali lagi pada 
perguruan tinggi tersebut. Keluhan konsumen bilamana direspons 
secara positif dan cepat, maka akan menjadi pembangunan citra 
positif di perguruan tinggi.
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8.4  KOMUNIKASI EFEKTIF SEBAGAI SOLUSI 
MENGELOLA KELUHAN KONSUMEN
Penyebab turunnya citra perguruan tinggi salah satunya ialah 

penilaian konsumen terhadap jasa layanan yang diberikan perguruan 
tinggi tersebut, maka konsumen yang bersangkutan akan menularkan 
efek negatif kepada orang lain. Penyampaian ini dilakukan melalui 
banyak cara, apalagi di tengah perkembangan teknologi biasanya 
konsumen melampiaskan keluhannya melalui media massa. Indikasi 
inilah yang akan menimbulkan kesalahapahaman masyarakat 
bilamana dibaca tanpa tahu kebenarannya.

Maka dari itu, pentingnya melakukan komunikasi antara 
penyedia jasa dengan konsumen agar tidak terjadinya kesalah-
pahaman yang akan merugikan salah satu pihak. Di sinilah peran 
penyedia jasa layanan atau perguruan tinggi harus mampu 
menjelaskan atau berkomunikasi dengan baik kepada konsumen 
dalam menanggapi keluhan yang meraka sampaikan. Keberhasilan 
manajemen sebuah perguruan tinggi bertumpu pada keefektifan 
komunikasi yang dilakukan secara searah.

Definisi  komunikasi  menurut  Mintorogo (1992), 
“Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian, warta/berita/ 
informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain 
dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian.”

Sejalan dengan penjelasan di atas peran komunikasi 
dikatakan penting sebab mengandung informasi dan penyampaian 
yang jelas agar kedua belah pihak dapat memahami maksud dan 
tujuan dari apa yang dibicarakan. Kejelasan yang termasuk ialah 
menggunakan bahasa yang baik dan dapat dicerna dengan jelas oleh 
konsumen, memberikan penjabaran secara runtut, padat dan tidak 
bertele-tele, dan langsung mengatakan inti pokok yang ingin 
dijelaskan. 

Menegaskan penjelasan di atas, Setiawan (2011), menge-
mukakan tujuan dari komunikasi sebagai berikut:
1. Membuat orang lain mempunyai pemahaman sama seperti 

apa yang kita punyai.
2. Membuat orang lain akan bereaksi atau berbuat sama seperti 

apa yang kita inginkan.
3. Membuat orang lain akan mengerjakan sama seperti apa yang 

kita ingin dia kerjakan.
Tujuan-tujuan komunikasi di atas dapat dilaksanakan oleh 

penyedia jasa layanan dalam hal ini perguruan tinggi agar 
memberikan feedback yang positif dari konsumen. Namun, kesulitan 
dalam pelaksanaan komunikasi yang baik menjadi sebab kegagalan 
pahaman yang didapat oleh konsumen. Lalu, apa penyebab sulitnya 
melakukan komunikasi yang baik? Beberapa hal yang mendasarinya 
ialah sebagai berikut :
1. Ketidaksabaran dalam menjelaskan atau memberikan 

informasi yang mengakibatkan informasi yang disampaikan 
tidak dapat dipahami

2. Sikap egois yang membuat tidak ingin mendengarkan 
penjelasan orang lain dan merasa apa yang telah dilakukan 
atau disampaikannya telah benar.

3. Sikap tidak bersedia dikritik orang lain atas apa yang telah ia 
kerjakan dan menyalahkan saran atau kritik yang disampaikan 
oleh orang lain.
Ketiga hal di atas merupakan sifat dasar manusia yang mana 

haruslah dihindari, apalagi bila seseorang bekerja di bidang 
pelayanan jasa. Penanaman moral yang baik dalam melayani 
konsumen serta harus berpola pikir “Orang akan mendengarkan 
pendapat kita apabila kita mampu menghargai pendapat orang lain.” 
Kerendahhatian, kelembutan, sikap, dan tutur kata yang baik akan 
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mampu membuat seseorang mendengarkan apa yang kita sampaikan, 
khususnya kepada konsumen.

Berikut wujud komunikasi yang baik menurut  Utama (2016), 
sebagai berikut: 
1. Bersedia mendengarkan
2. Melatih kemampuan mendengar
3. Memberi kesempatan orang lain untuk mendengar
4. Bersikap antusias dengan lawan bicara
5. Tampilkan wajah bersahabat
6. Jadikan diri kita aman dan nyaman bagi orang lain
7. Pilih dan rasakan setiap kata yang diucapkan
8. Bicara yang penting dan bermanfaat
9. Tulus dalam setiap ucapan dan tidak berpura-pura.

Wujud-wujud komunikasi yang baik pada penjelasan di atas 
dapat disimpulkan bahwa hal ini bertujuan untuk mendapatkan 
empati dan membuat konsumen merasa nyaman. Dengan begitu juga 
konsumen dapat meredakan emosinya bilamana keluhannya bersifat 
komplain. Bentuk komunikasi secara lisan dan penyikapan yang di-
lakukan ini dapat memengaruhi psikologis konsumen. Memberikan 
aura positif bagi konsumen dan dapat membangun hubungan yang 
baik ke depannya.

Menurut Raphel, Murray, dkk (2007) dalam bukunya yang 
berjudul “Winning Customer Loyalty”. Terdapat empat pedoman 
komunikasi yang efektif untuk menjadikan timbulnya kepercayaan 
diri serta kepercayaan dari pelanggan:
1. Spesifik

 Semakin spesifik informasi dan pelayanan yang diberikan 
kepada konsumen, maka respons pelanggan akan cepat dalam 
memahami informasi yang disampaikan. Efisiensi akan didapat pada 
penyampaian informasi yang spesifik.

2. Pahami persoalan pelanggan jauh hari
 Melakukan riset dari kasus-kasus yang sebelumnya terjadi 

untuk lebih memudahkan menangani keluhan konsumen yang akan 
datang. Penyedia jasa dapat mencari tahu dari orang-orang sekitarnya 
mengenai dasar-dasar keluhannya terhadap penyediaan jasa layanan 
yang diberikan perguruan tinggi. 
3. Katakan apa yang ingin didengar pelanggan

 Cermati apa yang dikeluhkan oleh konsumen saat mereka 
menyampaikannya, agar bisa memahami inti keluhan mereka. 
Biarkan konsumen selesai mengungkapkan keluhannya, jangan 
dipotong atau dibantah saat mereka berbicara. Konsumen hanya ingin 
didengarkan sesuai dengan apa yang mereka keluhkan. 
4. Tulus

 Sampaikan penjelasan dengan bahasa yang tulus dan senang 
hati. Jangan juga mengatakan hal-hal yang berlebihan untuk 
menyenangkan perasaan konsumen, sebab mereka akan ragu apakah 
yang kita ucapkan benar atau tidak. Ungkapkan dengan kata-kata 
bijak namun tidak menggurui mereka. Bangun rasa percaya 
konsumen lewat ketulusan yang kita bangun.
 Jika perguruan tinggi sebagai penyedia jasa layanan ingin 
mendapatkan loyalitasnya, maka pahamilah apa yang mereka 
inginkan. Mintalah konsumen untuk mengungkapkan apa saja 
persoalan yang menyangkut dengan layanan jasa pada perguruan 
tinggi tersebut. Cari tahu apa yang konsumen inginkan dari keluhan 
mereka, mengenai apa yang mereka suka dan tidak suka pada layanan 
yang diberikan. Kemudian, lakukan perbaikan dan pembaharuan 
untuk memperoleh kepuasan konsumen dan mendapatkan 
loyalitasnya.



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 182 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 183

mampu membuat seseorang mendengarkan apa yang kita sampaikan, 
khususnya kepada konsumen.

Berikut wujud komunikasi yang baik menurut  Utama (2016), 
sebagai berikut: 
1. Bersedia mendengarkan
2. Melatih kemampuan mendengar
3. Memberi kesempatan orang lain untuk mendengar
4. Bersikap antusias dengan lawan bicara
5. Tampilkan wajah bersahabat
6. Jadikan diri kita aman dan nyaman bagi orang lain
7. Pilih dan rasakan setiap kata yang diucapkan
8. Bicara yang penting dan bermanfaat
9. Tulus dalam setiap ucapan dan tidak berpura-pura.

Wujud-wujud komunikasi yang baik pada penjelasan di atas 
dapat disimpulkan bahwa hal ini bertujuan untuk mendapatkan 
empati dan membuat konsumen merasa nyaman. Dengan begitu juga 
konsumen dapat meredakan emosinya bilamana keluhannya bersifat 
komplain. Bentuk komunikasi secara lisan dan penyikapan yang di-
lakukan ini dapat memengaruhi psikologis konsumen. Memberikan 
aura positif bagi konsumen dan dapat membangun hubungan yang 
baik ke depannya.

Menurut Raphel, Murray, dkk (2007) dalam bukunya yang 
berjudul “Winning Customer Loyalty”. Terdapat empat pedoman 
komunikasi yang efektif untuk menjadikan timbulnya kepercayaan 
diri serta kepercayaan dari pelanggan:
1. Spesifik

 Semakin spesifik informasi dan pelayanan yang diberikan 
kepada konsumen, maka respons pelanggan akan cepat dalam 
memahami informasi yang disampaikan. Efisiensi akan didapat pada 
penyampaian informasi yang spesifik.

2. Pahami persoalan pelanggan jauh hari
 Melakukan riset dari kasus-kasus yang sebelumnya terjadi 

untuk lebih memudahkan menangani keluhan konsumen yang akan 
datang. Penyedia jasa dapat mencari tahu dari orang-orang sekitarnya 
mengenai dasar-dasar keluhannya terhadap penyediaan jasa layanan 
yang diberikan perguruan tinggi. 
3. Katakan apa yang ingin didengar pelanggan

 Cermati apa yang dikeluhkan oleh konsumen saat mereka 
menyampaikannya, agar bisa memahami inti keluhan mereka. 
Biarkan konsumen selesai mengungkapkan keluhannya, jangan 
dipotong atau dibantah saat mereka berbicara. Konsumen hanya ingin 
didengarkan sesuai dengan apa yang mereka keluhkan. 
4. Tulus

 Sampaikan penjelasan dengan bahasa yang tulus dan senang 
hati. Jangan juga mengatakan hal-hal yang berlebihan untuk 
menyenangkan perasaan konsumen, sebab mereka akan ragu apakah 
yang kita ucapkan benar atau tidak. Ungkapkan dengan kata-kata 
bijak namun tidak menggurui mereka. Bangun rasa percaya 
konsumen lewat ketulusan yang kita bangun.
 Jika perguruan tinggi sebagai penyedia jasa layanan ingin 
mendapatkan loyalitasnya, maka pahamilah apa yang mereka 
inginkan. Mintalah konsumen untuk mengungkapkan apa saja 
persoalan yang menyangkut dengan layanan jasa pada perguruan 
tinggi tersebut. Cari tahu apa yang konsumen inginkan dari keluhan 
mereka, mengenai apa yang mereka suka dan tidak suka pada layanan 
yang diberikan. Kemudian, lakukan perbaikan dan pembaharuan 
untuk memperoleh kepuasan konsumen dan mendapatkan 
loyalitasnya.



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 184 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 185

DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, R. & Schibrowsky, J. 2007. A business marketing strategy 
applied to student retention: A higher education initiative. 
Baywood Publishing Co., Inc. 2007, 307-336. DOI: 10. 
219/CS.9.3.d.

Ahmadi, Wiratni. 2002. Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak 
Tanah dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia.  
Bandung: Reflika Aditama.

Alma, Buchari dan Ratih Hurriyati. 2009. Manajemen Corporate & 
Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan: Fokus Pada Mutu dan 
Layanan Prima. Bandung: Alfabeta. 

Amir, M Taufiq. 2005. Dinamika Pemasaran: Jelajahi & Rasakan. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amstrong, Kottler. 1997. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Erlangga: 
Jakarta.  

Andreassen, T. W. & Lindestad, B. 1998. Customer loyalty and 
complex services, the impact of corporate image on quality, 
customer satisfaction and loyalty for customers with varying 
degrees of service expertise. International Journal of Service 
I n d u s t r y  M a n a g e m e n t ,  9 ,  7 – 2 3 .  d o i : 1 0 . 11 0 8 / 
09564239810199923.

Angga, B. dkk. 2017. Analisis Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi 
Kualitas,  Asosiasi Merek dan Loyalitas Merek Terhadap 
Nilai Pelanggan (Survei pada Pelanggan Produk Aqua 600 ml 
di Indomaret Jl. Raya Candi V Malang).  Jurnal Administrasi 
Bisnis, 51 (1).

Anggraeni, Novi, dkk. 2014. Strategi Public Relations dalam 
Mendukung Pemasaran Pembangkit Listrik Nasional (Pln). 
Jurnal Aspikom,  2 (3).



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 184 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 185

DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, R. & Schibrowsky, J. 2007. A business marketing strategy 
applied to student retention: A higher education initiative. 
Baywood Publishing Co., Inc. 2007, 307-336. DOI: 10. 
219/CS.9.3.d.

Ahmadi, Wiratni. 2002. Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak 
Tanah dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia.  
Bandung: Reflika Aditama.

Alma, Buchari dan Ratih Hurriyati. 2009. Manajemen Corporate & 
Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan: Fokus Pada Mutu dan 
Layanan Prima. Bandung: Alfabeta. 

Amir, M Taufiq. 2005. Dinamika Pemasaran: Jelajahi & Rasakan. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amstrong, Kottler. 1997. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Erlangga: 
Jakarta.  

Andreassen, T. W. & Lindestad, B. 1998. Customer loyalty and 
complex services, the impact of corporate image on quality, 
customer satisfaction and loyalty for customers with varying 
degrees of service expertise. International Journal of Service 
I n d u s t r y  M a n a g e m e n t ,  9 ,  7 – 2 3 .  d o i : 1 0 . 11 0 8 / 
09564239810199923.

Angga, B. dkk. 2017. Analisis Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi 
Kualitas,  Asosiasi Merek dan Loyalitas Merek Terhadap 
Nilai Pelanggan (Survei pada Pelanggan Produk Aqua 600 ml 
di Indomaret Jl. Raya Candi V Malang).  Jurnal Administrasi 
Bisnis, 51 (1).

Anggraeni, Novi, dkk. 2014. Strategi Public Relations dalam 
Mendukung Pemasaran Pembangkit Listrik Nasional (Pln). 
Jurnal Aspikom,  2 (3).



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 186 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 187

Anief, Moh. 2000. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Umum dan 
Farmasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ardianto, Alvinaro. 2011. Handbook Of Public Relations: Pengantar 
Komprehensif. Bandung. Remaja Rosdakarya Bandung.

Asih, Daru. 2012. Analisis Faktor Kualitas Layanan Administrasi 
Akademik dalam Memberikan Kepuasan Kepada Mahasiswa 
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 
Jakarta. Jurnal Manajemen Komunikasi, 1 (2). 

Auh, S. And Johnson, M. D. 2005. Compatibility effects in 
evaluations of satisfaction and loyalty. Journal of Economic 
Psychology, 26, 35 – 57.

Bachtiar, Yoyon. 2011. “Pemasaran Pendidikan”. UPI, dilihat 05 
April 2021. < http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. 
_ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/196210011991021-
YOYON_BAHTIAR_IRIANTO/Modul-5-Pemasaran_ 
Pendidikan.pdf/>

Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. dilihat pada 10 Mei 2020. 
<http://www.bps.go.id>   

Barnes, James G. 1997. Closeness, Strength, and Satisfaction: 
Examining the Nature of Relationships Between Providers of 
Financial Services and Their Retail Customers, Psychology & 
Marketing, 14 (18), 765–790.

Bitner, M. 1992. Servicescape: the impact of physical surroundings 
on customer and employess. Journal of Marketing. 56 (2), 57-
71.

Bloemer, J., De Ruyter, K., and Wetzels, M. 1999. Linking perceived 
service quality and service loyalty: a multidimensional 
perspective. European Journal of Marketing, 33, 1082-1106.

Bowden, J.L.H. 2011. Engaging the Student as a Customer: A 
Relationship Marketing Approach. Marketing Education 

Review, 21 (3), 211-228.
Cannon, dkk. 2008. Basic Marketing, A Global-Managerial 

Approach. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Chan, Syarifuddin, 2003. Relationship Marketing: Inovasi 

Pemasaran yang Membuat Pelanggan Bertekuk Lutut. PT. 
Gramedia Pustaka Utama.

Dahono, Yudo. 2021. “Media Sosial Paling Populer di Indonesia 
2020-2021”. BeritaSatu, 15 Februari 2021, dilihat 10 Mei 
2021. < https://amp.beritasatu.com/digital/733355/data-ini-
media-sosial-paling-populer-di-indonesia-20202021/>.

Dalma, M.Afif. 2020. “Tut Wuri Handayani :Pengertian, Sejarah, 
Lambang dan Makna”. Dosenpintar,  dilihat 10 April 2021.< 
https://dosenpintar.com/tut-wuri-handayani/>.

Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Undang-Undang No. 26 tahun 
2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta: PUPR.

______________ No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 
Jakarta: Depdiknas.

Davies, G., Chun, R., da Silva, R. V., & Roper, S. 2004. A corporate 
character scale to assess employee and customer views of 
organization reputation. Corporate Reputation Review, 7, 
125–146.

Davidow, M. 2000. The bottom line impact of organizational 
responses to customer complain. Journal of Hospitality & 
Tourism Research, 24, 473-490.

Davidow, W., et al. 1994. On Measurement of Perceived Service 
Quality: A Conjoint Measurement Approach. Thousand Oaks: 
Sage.

Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.

Devi, Risma. 2020. “Permintaan dan Penawaran”. Saintif, dilihat 10 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 186 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 187

Anief, Moh. 2000. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Umum dan 
Farmasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ardianto, Alvinaro. 2011. Handbook Of Public Relations: Pengantar 
Komprehensif. Bandung. Remaja Rosdakarya Bandung.

Asih, Daru. 2012. Analisis Faktor Kualitas Layanan Administrasi 
Akademik dalam Memberikan Kepuasan Kepada Mahasiswa 
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 
Jakarta. Jurnal Manajemen Komunikasi, 1 (2). 

Auh, S. And Johnson, M. D. 2005. Compatibility effects in 
evaluations of satisfaction and loyalty. Journal of Economic 
Psychology, 26, 35 – 57.

Bachtiar, Yoyon. 2011. “Pemasaran Pendidikan”. UPI, dilihat 05 
April 2021. < http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. 
_ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/196210011991021-
YOYON_BAHTIAR_IRIANTO/Modul-5-Pemasaran_ 
Pendidikan.pdf/>

Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. dilihat pada 10 Mei 2020. 
<http://www.bps.go.id>   

Barnes, James G. 1997. Closeness, Strength, and Satisfaction: 
Examining the Nature of Relationships Between Providers of 
Financial Services and Their Retail Customers, Psychology & 
Marketing, 14 (18), 765–790.

Bitner, M. 1992. Servicescape: the impact of physical surroundings 
on customer and employess. Journal of Marketing. 56 (2), 57-
71.

Bloemer, J., De Ruyter, K., and Wetzels, M. 1999. Linking perceived 
service quality and service loyalty: a multidimensional 
perspective. European Journal of Marketing, 33, 1082-1106.

Bowden, J.L.H. 2011. Engaging the Student as a Customer: A 
Relationship Marketing Approach. Marketing Education 

Review, 21 (3), 211-228.
Cannon, dkk. 2008. Basic Marketing, A Global-Managerial 

Approach. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Chan, Syarifuddin, 2003. Relationship Marketing: Inovasi 

Pemasaran yang Membuat Pelanggan Bertekuk Lutut. PT. 
Gramedia Pustaka Utama.

Dahono, Yudo. 2021. “Media Sosial Paling Populer di Indonesia 
2020-2021”. BeritaSatu, 15 Februari 2021, dilihat 10 Mei 
2021. < https://amp.beritasatu.com/digital/733355/data-ini-
media-sosial-paling-populer-di-indonesia-20202021/>.

Dalma, M.Afif. 2020. “Tut Wuri Handayani :Pengertian, Sejarah, 
Lambang dan Makna”. Dosenpintar,  dilihat 10 April 2021.< 
https://dosenpintar.com/tut-wuri-handayani/>.

Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Undang-Undang No. 26 tahun 
2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta: PUPR.

______________ No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 
Jakarta: Depdiknas.

Davies, G., Chun, R., da Silva, R. V., & Roper, S. 2004. A corporate 
character scale to assess employee and customer views of 
organization reputation. Corporate Reputation Review, 7, 
125–146.

Davidow, M. 2000. The bottom line impact of organizational 
responses to customer complain. Journal of Hospitality & 
Tourism Research, 24, 473-490.

Davidow, W., et al. 1994. On Measurement of Perceived Service 
Quality: A Conjoint Measurement Approach. Thousand Oaks: 
Sage.

Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.

Devi, Risma. 2020. “Permintaan dan Penawaran”. Saintif, dilihat 10 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 188 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 189

Mei 2021.  <ht tps : / / sa in t i f .com/permintaan-dan-
penawaran/>.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2011. PSAK No. 45 (revisi 
2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Jakarta: IAI.

Dorsch, Michael J, Swanson, Scott R, and Kelley, Scott W. 1998. The 
Role of Relationship Quality in the Stratification of Vendors 
as Preceived by Costomers. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 26 (2), 128-142.

Dowling, G. R. 1993. Developing your company image into a 
corporate asset. Long Range Planning, 26 (2), 101–109. 

Dutton, J.E., Dukerich, J.M. and Harquail, C.V. 1994. Organizational 
Images and Member Identification. Administrative Science 
Quarterly, 39, 239-263. 

Fajri Dwiyama. 2019. Manajemen Pendidikan Islam. Bone: Journal 
of marketing.

Fatihudin, Didin dan M. Anang Firmansyah. 2019. Pemasaran Jasa 
(Strategi Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan). 
Sleman: Penerbit Deeppublish.

________________________. 2018. Perilaku Konsumen (Sikap dan 
Pemasaran). Yogyakarta: Deepublish Publisher. 

Frank Jefkins. 1998. Public Relations. Edisi ke 5. Jakarta: Erlangga. 
Fridiana, Rinna. 2012. Analisis Relationship Quality Terhadap 

Loyalitas Mahasiswa Program Pasca Sarjana (Studi Kasus 
Di Institut Manajemen Telkom). Tugas Akhir pada Fakultas 
Ekonomi Bisnis Universitas Telkom.

Gerpott, T.J, Rams, W. & Schinder, A. 2001. Customer retention, 
loyalty and satisfaction in the German mobile cellular 
telecommunications market. Telecommunications policy, 25, 
249- 269.

Grönroos, Christian. 1994. From Marketing Mix to Relationship 

Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing. 
Management Decision, 32 (2), 4-20.

__________________ 2000. Service Management and Marketing: A 
Moment of Truth. Singapore: Maxwell Macmillan 
International.

Hair, Lamb dan McDaniel. 2001. Pemasaran. Edisi 5. Buku 1. Alih 
Bahasa: David Octarevia. Jakarta: Salemba Empat.

Harsono, S. 2014. The Institution Image and Trust and Their Effect on 
the Positive Word of Mouth. International Research Journal 
of Business Studies, 7 (1), 69-78.

Helena Alves & Mario Raposo. 2007. Conceptual Model of Student 
Satisfaction in Higher Education. Total Quality Management 
& Business Excellence, 18 (5), 571-588.

Hennig, Thurau,et al. 2001. Modelling and Managing Student 
Loyalty – An Approach based on the Concept of Ralationship 
Quality. Journal of Service Research, 331-344. 

Hidayat, Ekayana. 2013. “Manajemen Operasi”. Blogspot, dilihat 10 
April 2021.<http://ekayanahidayat.blogspot.com/2013/11 
/strategi-tata-letak.html/>

Husein Umar. 2003. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. 
Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Ismail, Ibnu. 2020. “Marketing dan Manajemen”. Accurate, dilihat 11 
April 2021.<https://accurate.id/marketing-manajemen 
/pengertian-logo/>.

Isnaini, M., Kusuma, D., & Noviani, L. 2015. Pengaruh Kompetensi 
Dosen dan Fasilitas Belajar Terhadap Kepuasan Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Fkip Uns. BISE. Jurnal Pendidikan 
Bisnis Dan Ekonomi, 1(2), 1–20. https://jurnal.uns.ac.id 
/bise/article/view/17968.

Izzudin. 2019. “Mana yang Lebih Penting Saat Membangun Bisnis; 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 188 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 189

Mei 2021.  <ht tps : / / sa in t i f .com/permintaan-dan-
penawaran/>.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2011. PSAK No. 45 (revisi 
2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Jakarta: IAI.

Dorsch, Michael J, Swanson, Scott R, and Kelley, Scott W. 1998. The 
Role of Relationship Quality in the Stratification of Vendors 
as Preceived by Costomers. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 26 (2), 128-142.

Dowling, G. R. 1993. Developing your company image into a 
corporate asset. Long Range Planning, 26 (2), 101–109. 

Dutton, J.E., Dukerich, J.M. and Harquail, C.V. 1994. Organizational 
Images and Member Identification. Administrative Science 
Quarterly, 39, 239-263. 

Fajri Dwiyama. 2019. Manajemen Pendidikan Islam. Bone: Journal 
of marketing.

Fatihudin, Didin dan M. Anang Firmansyah. 2019. Pemasaran Jasa 
(Strategi Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan). 
Sleman: Penerbit Deeppublish.

________________________. 2018. Perilaku Konsumen (Sikap dan 
Pemasaran). Yogyakarta: Deepublish Publisher. 

Frank Jefkins. 1998. Public Relations. Edisi ke 5. Jakarta: Erlangga. 
Fridiana, Rinna. 2012. Analisis Relationship Quality Terhadap 

Loyalitas Mahasiswa Program Pasca Sarjana (Studi Kasus 
Di Institut Manajemen Telkom). Tugas Akhir pada Fakultas 
Ekonomi Bisnis Universitas Telkom.

Gerpott, T.J, Rams, W. & Schinder, A. 2001. Customer retention, 
loyalty and satisfaction in the German mobile cellular 
telecommunications market. Telecommunications policy, 25, 
249- 269.

Grönroos, Christian. 1994. From Marketing Mix to Relationship 

Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing. 
Management Decision, 32 (2), 4-20.

__________________ 2000. Service Management and Marketing: A 
Moment of Truth. Singapore: Maxwell Macmillan 
International.

Hair, Lamb dan McDaniel. 2001. Pemasaran. Edisi 5. Buku 1. Alih 
Bahasa: David Octarevia. Jakarta: Salemba Empat.

Harsono, S. 2014. The Institution Image and Trust and Their Effect on 
the Positive Word of Mouth. International Research Journal 
of Business Studies, 7 (1), 69-78.

Helena Alves & Mario Raposo. 2007. Conceptual Model of Student 
Satisfaction in Higher Education. Total Quality Management 
& Business Excellence, 18 (5), 571-588.

Hennig, Thurau,et al. 2001. Modelling and Managing Student 
Loyalty – An Approach based on the Concept of Ralationship 
Quality. Journal of Service Research, 331-344. 

Hidayat, Ekayana. 2013. “Manajemen Operasi”. Blogspot, dilihat 10 
April 2021.<http://ekayanahidayat.blogspot.com/2013/11 
/strategi-tata-letak.html/>

Husein Umar. 2003. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. 
Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Ismail, Ibnu. 2020. “Marketing dan Manajemen”. Accurate, dilihat 11 
April 2021.<https://accurate.id/marketing-manajemen 
/pengertian-logo/>.

Isnaini, M., Kusuma, D., & Noviani, L. 2015. Pengaruh Kompetensi 
Dosen dan Fasilitas Belajar Terhadap Kepuasan Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Fkip Uns. BISE. Jurnal Pendidikan 
Bisnis Dan Ekonomi, 1(2), 1–20. https://jurnal.uns.ac.id 
/bise/article/view/17968.

Izzudin. 2019. “Mana yang Lebih Penting Saat Membangun Bisnis; 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 190 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 191

Data atau Intuisi”. Kumparan, dilihat 9 April 2020. 
<https://kumparan.com/temali/mana-yang-lebih-penting-
saat-membangun-bisnis-data-atau-intuisi/>

Jasfar, Farida, 2002. Kualitas Hubungan (Relationship Quality) 
dalam Jasa Penjualan. Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, 
2 (3).

Keraf, S. 1998. Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya. Jakarta: 
Kanisius.

Kotler, Philip. 2003. Marketing Management. 11th Edition. New 
Jersey: Prentice Hall.Inc.

Kotler, K. 2009. Manajemen Pemasaran 1. Edisi 13. Jakarta: 
Erlangga.

Levitt, Theodore. 1983. The Marketing Imagenation. London: The 
Free Press.

Lovelock, Christoper dan Lauren Wright. 2002. Principle of Service 
Marketing and Management. Second Edition. New Jersey: 
Pearson Education, Inc.

_________________ dan John Wirtz. 2011. Pemasaran Jasa 
Perspektif. Edisi 7. Jakarta: Erlangga.

_________________ dan Jacky, Mussry. 2010. Pemasaran Jasa – 
Perspektif Indonesia. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Lupiyoadi, Rambat., & Hamdani, A. 2006. Manajemen Pemasaran 
Jasa. Jakarta: Penerbit CV. Alfabeta.

Lupiyoadi, Rambat. 2013. Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis 
Kompetensi. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Mahadzirah, M dan  Awang, Z. 2009. Building Corporate Image and 
Securing Student Loyalty  in the Malaysian Higher Learning 
Industry. The Journal of International Management Studies,4 
(1), 30-40.

Menorca, L. G., et al. 2015. The EPSI model as the main factor for 

identifying customer satisfaction: empirical research. Total 
Quality Management & Business Excellence, doi: 10.1080/ 
14783363.2015.1053805.

Minjung Sung & Sung-Un Yang. 2008. Toward the Model of 
University Image: The Influence of Brand Personality, 
External Prestige, and Reputation. Journal of Public 
Relations Research, 20 (4), 357-376, DOI: 10.1080/ 
10627260802153207.

Mintorogo, A., dan Sedarmayanti. 1992. Dasar-dasar Pengetahuan 
Tentang Manajemen Perkantoran. Bandung: Ilham Jaya.

Mohsan, F, Nawaz, M.M, Khan, M.S., et al. 2011. Impact of customer 
satisfaction on customer loyalty and intentions to switch: 
Evidence from banking sector of Pakistan. Intenational 
Journal of business and social science, 2 (16).

Moore, D. & Bowden-Everson, J. L. 2012. An appealing 
connection–The role of relationship marketing in the 
attraction and retention of students in an Australian tertiary 
context. Asian Social Science, 8 (14), doi: 10.5539/ass. 
v8n14p65.

Mowen, John C dan Minor, Micheal. 2012. Perilaku Konsumen, 
dialih bahasakan oleh Dwi Kartika Yahya. Jakarta : Erlangga.

Mujahidin, Zuhriah, F & Khoirianingrum. 2018. Pengaruh Citra 
Perguruan Tinggi dan Kompetensi Dosen terhadap Loyalitas 
Mahasiswa melalui Kepuasan Mahasiswa pada Perguruan 
Tinggi Swasta (Studi pada IKIP PGRI Bojonegoro). Al 
Tijarah, 4 (2), 49, https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i2.2828

Mulyono, Hardi. 2019. Anteseden Loyalitas Mahasiswa Pada 
Universitas Di Lingkungan Al Washliyah Sumatera Utara. 
Disertasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Sumatera Utara.



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 190 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 191

Data atau Intuisi”. Kumparan, dilihat 9 April 2020. 
<https://kumparan.com/temali/mana-yang-lebih-penting-
saat-membangun-bisnis-data-atau-intuisi/>

Jasfar, Farida, 2002. Kualitas Hubungan (Relationship Quality) 
dalam Jasa Penjualan. Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, 
2 (3).

Keraf, S. 1998. Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya. Jakarta: 
Kanisius.

Kotler, Philip. 2003. Marketing Management. 11th Edition. New 
Jersey: Prentice Hall.Inc.

Kotler, K. 2009. Manajemen Pemasaran 1. Edisi 13. Jakarta: 
Erlangga.

Levitt, Theodore. 1983. The Marketing Imagenation. London: The 
Free Press.

Lovelock, Christoper dan Lauren Wright. 2002. Principle of Service 
Marketing and Management. Second Edition. New Jersey: 
Pearson Education, Inc.

_________________ dan John Wirtz. 2011. Pemasaran Jasa 
Perspektif. Edisi 7. Jakarta: Erlangga.

_________________ dan Jacky, Mussry. 2010. Pemasaran Jasa – 
Perspektif Indonesia. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Lupiyoadi, Rambat., & Hamdani, A. 2006. Manajemen Pemasaran 
Jasa. Jakarta: Penerbit CV. Alfabeta.

Lupiyoadi, Rambat. 2013. Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis 
Kompetensi. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Mahadzirah, M dan  Awang, Z. 2009. Building Corporate Image and 
Securing Student Loyalty  in the Malaysian Higher Learning 
Industry. The Journal of International Management Studies,4 
(1), 30-40.

Menorca, L. G., et al. 2015. The EPSI model as the main factor for 

identifying customer satisfaction: empirical research. Total 
Quality Management & Business Excellence, doi: 10.1080/ 
14783363.2015.1053805.

Minjung Sung & Sung-Un Yang. 2008. Toward the Model of 
University Image: The Influence of Brand Personality, 
External Prestige, and Reputation. Journal of Public 
Relations Research, 20 (4), 357-376, DOI: 10.1080/ 
10627260802153207.

Mintorogo, A., dan Sedarmayanti. 1992. Dasar-dasar Pengetahuan 
Tentang Manajemen Perkantoran. Bandung: Ilham Jaya.

Mohsan, F, Nawaz, M.M, Khan, M.S., et al. 2011. Impact of customer 
satisfaction on customer loyalty and intentions to switch: 
Evidence from banking sector of Pakistan. Intenational 
Journal of business and social science, 2 (16).

Moore, D. & Bowden-Everson, J. L. 2012. An appealing 
connection–The role of relationship marketing in the 
attraction and retention of students in an Australian tertiary 
context. Asian Social Science, 8 (14), doi: 10.5539/ass. 
v8n14p65.

Mowen, John C dan Minor, Micheal. 2012. Perilaku Konsumen, 
dialih bahasakan oleh Dwi Kartika Yahya. Jakarta : Erlangga.

Mujahidin, Zuhriah, F & Khoirianingrum. 2018. Pengaruh Citra 
Perguruan Tinggi dan Kompetensi Dosen terhadap Loyalitas 
Mahasiswa melalui Kepuasan Mahasiswa pada Perguruan 
Tinggi Swasta (Studi pada IKIP PGRI Bojonegoro). Al 
Tijarah, 4 (2), 49, https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i2.2828

Mulyono, Hardi. 2019. Anteseden Loyalitas Mahasiswa Pada 
Universitas Di Lingkungan Al Washliyah Sumatera Utara. 
Disertasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Sumatera Utara.



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 192 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 193

Nandita, Kusumawati. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Size, 
dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012-
2016). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Oplatka, I. 2002. Implicit contradictions in public messages of 'low-
stratified' HE institutions: the case of Israeli teacher training 
colleges. The International Journal of Educational 
Management, 16 (5), 248-56. 

Palilati, Alida 2007. “Pengaruh Nilai Pelanggan, Kepuasan terhadap 
Loyalitas Nasabah Tabungan Perbankan di Sulawesi 
Selatan”. Jurnal manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 9 (1)

Parto Purba, R. 2017. Pengaruh Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas 
Nasabah. Jom Fisip, 4 (1), 1–13.

Parasuraman, Valarie A.Z, and Berry. 2002. Delivering Service 
Quality. New York: Mc Milan.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan 
Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

Perna, M. C. 2005. The enrollment funnel. Techniques: Connecting 
education & careers, 80 (8), 36–37.

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. 2019. “Facebook Jadi Medsos Paling 
Digemari di Indonesia” .
Kompas,  dilihat 05 April 2021. <https://tekno.kompas.com/ 
read/2019/02/05/11080097/facebook-jadi-medsos-paling-
digemari-di-indonesia/>.

Philip, Kotler. 2002. Manajemen Pemasaran. Edisi Millenium. Jilid 
2. Jakarta: PT. Prenhallindo.

Pramita, Cempaka Dyah, dkk. 2015. “Pengaruh Servicescape 
(Lingkungan Layanan) Terhadap Kepuasan dan Dampaknya 
Pada Loyalitas Nasabah (Survei Pada Nasabah Tabungan 
Simpeda Pt. Bank Pembangunan JawaTimur Tbk. Kantor 

Cabang Kediri)”. dalam Media neliti, 2 September 2015. 
Prihantono, P., Soemanto, RB dan Haryono, B. 2018. Keputusan 

Orang Tua dalam Menentukan Pendidikan Dasar Bagi Anak 
di Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali. Journal Analisa Sosiologi, 2 (1).

Raharso, Sri. 2008. “Peran Kepuasan Sebagai Mediator Antara Citra 
Organisasi Dengan Loyalitas Wisatawan”. Wordpress, 22 
Nopember 2008, dilihat 15 Mei 2021. <https://sriraharso. 
wordpress.com/>.

Rangkuti, Freddy. 2003. Measuring Customer Satisfaction: Teknik 
Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. 
Edisi pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Raphel, Murray, dkk. 2007. Winning Customer Loyalty. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama.

Ruslan, Rosady. 2016. Manajemen Public Relations & Media 
Komunikasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Rust, R. T.Zahorik, A. (1993). Customer Satisfaction, Customer 
Retention and Market Share. Journal Retail Summer, 69 (2), 
193 – 215.

Safitri, E., Rahayu, M. dan Indrawati, N. K. 2016. Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan 
Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan Service Center (Studi 
Pada Pelanggan Samsung Service Center di Kota Malang). 
Ekonomi Bisnis, 21(1), 90–104.

Saleh, Muhammad Yusuf dan Miah Said. 2019. Konsep dan Strategi 
Pemasaran. Makassar: Sah Media.

Sanjaya, S., dan Pratiwi, N. 2018. Pengaruh People, Process dan  
Physical Evidence Terhadap Kepuasan Atas Pelayanan  Pada 
Perbankan Syariah Di Kota Padang.Jurnal Lembaga 
Keuangan dan Perbankan Al-Masraf,  3 (2).



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 192 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 193

Nandita, Kusumawati. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Size, 
dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012-
2016). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Oplatka, I. 2002. Implicit contradictions in public messages of 'low-
stratified' HE institutions: the case of Israeli teacher training 
colleges. The International Journal of Educational 
Management, 16 (5), 248-56. 

Palilati, Alida 2007. “Pengaruh Nilai Pelanggan, Kepuasan terhadap 
Loyalitas Nasabah Tabungan Perbankan di Sulawesi 
Selatan”. Jurnal manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 9 (1)

Parto Purba, R. 2017. Pengaruh Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas 
Nasabah. Jom Fisip, 4 (1), 1–13.

Parasuraman, Valarie A.Z, and Berry. 2002. Delivering Service 
Quality. New York: Mc Milan.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan 
Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

Perna, M. C. 2005. The enrollment funnel. Techniques: Connecting 
education & careers, 80 (8), 36–37.

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. 2019. “Facebook Jadi Medsos Paling 
Digemari di Indonesia” .
Kompas,  dilihat 05 April 2021. <https://tekno.kompas.com/ 
read/2019/02/05/11080097/facebook-jadi-medsos-paling-
digemari-di-indonesia/>.

Philip, Kotler. 2002. Manajemen Pemasaran. Edisi Millenium. Jilid 
2. Jakarta: PT. Prenhallindo.

Pramita, Cempaka Dyah, dkk. 2015. “Pengaruh Servicescape 
(Lingkungan Layanan) Terhadap Kepuasan dan Dampaknya 
Pada Loyalitas Nasabah (Survei Pada Nasabah Tabungan 
Simpeda Pt. Bank Pembangunan JawaTimur Tbk. Kantor 

Cabang Kediri)”. dalam Media neliti, 2 September 2015. 
Prihantono, P., Soemanto, RB dan Haryono, B. 2018. Keputusan 

Orang Tua dalam Menentukan Pendidikan Dasar Bagi Anak 
di Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali. Journal Analisa Sosiologi, 2 (1).

Raharso, Sri. 2008. “Peran Kepuasan Sebagai Mediator Antara Citra 
Organisasi Dengan Loyalitas Wisatawan”. Wordpress, 22 
Nopember 2008, dilihat 15 Mei 2021. <https://sriraharso. 
wordpress.com/>.

Rangkuti, Freddy. 2003. Measuring Customer Satisfaction: Teknik 
Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. 
Edisi pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Raphel, Murray, dkk. 2007. Winning Customer Loyalty. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama.

Ruslan, Rosady. 2016. Manajemen Public Relations & Media 
Komunikasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Rust, R. T.Zahorik, A. (1993). Customer Satisfaction, Customer 
Retention and Market Share. Journal Retail Summer, 69 (2), 
193 – 215.

Safitri, E., Rahayu, M. dan Indrawati, N. K. 2016. Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan 
Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan Service Center (Studi 
Pada Pelanggan Samsung Service Center di Kota Malang). 
Ekonomi Bisnis, 21(1), 90–104.

Saleh, Muhammad Yusuf dan Miah Said. 2019. Konsep dan Strategi 
Pemasaran. Makassar: Sah Media.

Sanjaya, S., dan Pratiwi, N. 2018. Pengaruh People, Process dan  
Physical Evidence Terhadap Kepuasan Atas Pelayanan  Pada 
Perbankan Syariah Di Kota Padang.Jurnal Lembaga 
Keuangan dan Perbankan Al-Masraf,  3 (2).



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 194 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 195

Suparso, dan Robert. 2008. “Indeks Respon Mahasiswa (Student 
Response Index) Terhadap Kualitas Kerelasian (Relationship 
Quality) Pada Mahasiswa Aktif Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Di Salah Satu Pts Jakarta Barat”. dalam Medianeliti, 
10 September 2008.

Schiffman, L.G., and L.L. Kanuk. 1994. Consumer Behavior.  New 
Jersey: Prentice Hall, Inc.

Setiawan, Supriadi. 2011. Loyalitas Pelanggan Jasa, Studi Kasus 
B a g a i m a n a  R u m a h  S a k i t  M e n g e l o l a  L o y a l i t a s 
Pelanggannya. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Shinta, Agustina. 2011. Manajemen Pemasaran. Malang: UB Press.
Soetomo, Harsani. 2002. Trust, Commitment and Behavior Intentions 

in Relationship Marketing. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 14.
Sonjaya, W. 2014. “Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi”. 

Kompas, 13 Agustus 2014, dilihat 05 April 2021. 
<https://www.kompasiana.com/wawansonjaya/manajemen-
pemasaran-perguruan-tinggi54f6785fa3331191178b4b37   

Sudarso, E. 2016. Kualitas Layanan, Nilai Fungsional, Nilai 
Emosional, dan Kepuasan Konsumen  : Sebuah Studi Kasus. 
Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 5(3), 165. 
<https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19079>

Sudaryono. 2016. Manajemen Pemasaran, Teori & Implementasi. 
Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi).

Sufiyyah, Arrafiyatus. 2011. Pengaruh Kualitas Layanan Akademik 
dan Birokrasi terhadap Kepuasan Mahasiswa. Jurnal ISSN. 
13 (2), 85-93.

Sulthon, S. 2014. Dinamika Pengembangan Kurikulum Ditinjau dari 
Dimensi Politisasi Pendidikan dan Ekonomi. Jurnal IAIN 
Kudus.

Sumarwan, Ujang. 2002. Perilaku Konsumen: Teori dan 

Penerapannya dalam Pemasaran. Bogor: Ghalia Indonesia.
Susanto, P. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik dan Citra 

Merek Lembaga terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas 
Negeri Padang. Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial Budaya dan 
Ekonomi, 8(1), 65–78.

Sutisna. 2001. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. 
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tajibu, K. 2019. Analisis Kualitas Layanan Administrasi Akademik 
Terhadap Kepuasan Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Jurnal Jurnalisa, 2 (2), 
284–300.

Tampubolon. 2001. Perguruan Tinggi Bermutu. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama.

Tang, Weiwei. 2007. Impact of Corporate image and Corporate 
Reputation on Customer Loyalty: A Review. Management 
Science and Engineering. 1 (2).  

Tjiptono, Fandy. 2005. Strategi Pemasaran. Edisi 2. Yogyakarta: 
Andi Offset.

______________. 2008. Strategi Pemasaran. Edisi 3. Yogyakarta: 
CV. Andi Offset.

Trancik, R. 1986. Finding Lost Space. New York: Van Nostrand 
Reinhold Company.

Utama, Prasetya. 2016. Komunikasi Efektif Untuk Mempengaruhi 
Orang. Lombok Barat, dilihat pada 02 Juni 2016. 
<https://lombokbaratkab.go.id/komunikasi-yang-efektif-
untuk-mempengaruhi-orang/amp/

Vargo S. L., Lusch R. F. 2008. Service-dominant logic: continuing the 
evolution. Journal of the Academy of marketing Science, 36 
(1), 1-10.

Verhoef, P., Franses, P. & Hoekstra, J. 2002. The Effect of Relational 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 194 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 195

Suparso, dan Robert. 2008. “Indeks Respon Mahasiswa (Student 
Response Index) Terhadap Kualitas Kerelasian (Relationship 
Quality) Pada Mahasiswa Aktif Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Di Salah Satu Pts Jakarta Barat”. dalam Medianeliti, 
10 September 2008.

Schiffman, L.G., and L.L. Kanuk. 1994. Consumer Behavior.  New 
Jersey: Prentice Hall, Inc.

Setiawan, Supriadi. 2011. Loyalitas Pelanggan Jasa, Studi Kasus 
B a g a i m a n a  R u m a h  S a k i t  M e n g e l o l a  L o y a l i t a s 
Pelanggannya. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Shinta, Agustina. 2011. Manajemen Pemasaran. Malang: UB Press.
Soetomo, Harsani. 2002. Trust, Commitment and Behavior Intentions 

in Relationship Marketing. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 14.
Sonjaya, W. 2014. “Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi”. 

Kompas, 13 Agustus 2014, dilihat 05 April 2021. 
<https://www.kompasiana.com/wawansonjaya/manajemen-
pemasaran-perguruan-tinggi54f6785fa3331191178b4b37   

Sudarso, E. 2016. Kualitas Layanan, Nilai Fungsional, Nilai 
Emosional, dan Kepuasan Konsumen  : Sebuah Studi Kasus. 
Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 5(3), 165. 
<https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19079>

Sudaryono. 2016. Manajemen Pemasaran, Teori & Implementasi. 
Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi).

Sufiyyah, Arrafiyatus. 2011. Pengaruh Kualitas Layanan Akademik 
dan Birokrasi terhadap Kepuasan Mahasiswa. Jurnal ISSN. 
13 (2), 85-93.

Sulthon, S. 2014. Dinamika Pengembangan Kurikulum Ditinjau dari 
Dimensi Politisasi Pendidikan dan Ekonomi. Jurnal IAIN 
Kudus.

Sumarwan, Ujang. 2002. Perilaku Konsumen: Teori dan 

Penerapannya dalam Pemasaran. Bogor: Ghalia Indonesia.
Susanto, P. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik dan Citra 

Merek Lembaga terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas 
Negeri Padang. Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial Budaya dan 
Ekonomi, 8(1), 65–78.

Sutisna. 2001. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. 
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tajibu, K. 2019. Analisis Kualitas Layanan Administrasi Akademik 
Terhadap Kepuasan Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Jurnal Jurnalisa, 2 (2), 
284–300.

Tampubolon. 2001. Perguruan Tinggi Bermutu. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama.

Tang, Weiwei. 2007. Impact of Corporate image and Corporate 
Reputation on Customer Loyalty: A Review. Management 
Science and Engineering. 1 (2).  

Tjiptono, Fandy. 2005. Strategi Pemasaran. Edisi 2. Yogyakarta: 
Andi Offset.

______________. 2008. Strategi Pemasaran. Edisi 3. Yogyakarta: 
CV. Andi Offset.

Trancik, R. 1986. Finding Lost Space. New York: Van Nostrand 
Reinhold Company.

Utama, Prasetya. 2016. Komunikasi Efektif Untuk Mempengaruhi 
Orang. Lombok Barat, dilihat pada 02 Juni 2016. 
<https://lombokbaratkab.go.id/komunikasi-yang-efektif-
untuk-mempengaruhi-orang/amp/

Vargo S. L., Lusch R. F. 2008. Service-dominant logic: continuing the 
evolution. Journal of the Academy of marketing Science, 36 
(1), 1-10.

Verhoef, P., Franses, P. & Hoekstra, J. 2002. The Effect of Relational 



Strategi, Indikator, dan Pencapaian | 196 Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Berbasis Mahasiswa | 197

Constructs on Customer Referrals and Number of Services 
Purchased from a Multiservice Provider: Does Age of 
Relationship Matter? Journal of the Academy of Marketing 
Science, 30 (3), 202-216.

Wan Salmuni, et al. 2016. Investigating the Relationship among 
Service Quality, Emotional Satisfaction and Favorable 
Behavioral Intentions in Higher Education Service 
Experience, 6th International Research Symposium in 
Service Management, IRSSM-6 2015, 11-15 August 2015, 
UiTM Sarawak, Kuching, Malaysia,  Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 224 (2016 ) 499 – 507.

Ward, T. & Dagger, T. S. 2007. The complexity of relationship 
marketing for service customers. Journal of Services 
Marketing, 21, 281–290.

Wayuningsih, SE. 2007. “Tingkat Loyalitas Mahasiswa Atas Jasa 
Pendidikan Di Perguruan Tinggi”. dalam Journal Unnes, 
Desember 2007. 

Wedari, Winda Sekar. 2016. “Di Balik Gagasan Ruang Guru”. Usaha 
Sosial, dilihat 05 April 2021. <https://usahasosial.com/di-
balik-gagasan-ruang-guru/>.

Wijayanto, A. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi 
Loyalitas Konsumen Tupperware (Studi pada Konsumen 
Tupperware di Universitas Diponegoro). Jurnal Administrasi 
Bisnis, 2(1), 89–97. https://doi.org/10.14710/jab.v2i1.5357

Wilkie, William L. 1994. Consumer Behavior. Third Edition. New 
York: Jhon Wiley & Sons Inc.

Yang, Ssung-Un, Sue Westcott Alessandri, and Dennis F. Kinsey. 
2008. An Integrative Analysis of Reputation and Relational 
Quality: A Study of University–Student Relationships. 
Journal of Marketing for Higher Education, 18 (2), 145–170.

TENTANG PENULIS

Hardi Mulyono lahir pada tanggal 11 November 
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sebagai anggota DPRD Kota Medan selama dua periode yaitu tahun 
1999-2004 dan tahun 2004-2009. Di sela-sela kesibukannya menjadi 
anggota DPRD, pada tahun 2003, ia dipercayakan untuk menjadi 
Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Sunggal dan Wakil 
Bendahara PW Al Washliyah Sumatra Utara.

Perjalanan mendapat gelar sarjana berakhir di tahun 2006, 
dengan program studi Manajemen di UMN Al Washliyah. Ia 
melanjutkan program magister dengan program studi Administrasi 
Publik di UMA dan lulus pada tahun 2008. Perjalanan karirnya terus 
berlanjut, di tahun 2008, ia diterima sebagai dosen di UMN Al 
Washliyah Medan. Tak lama diterima sebagai dosen, ia menjabat 
sebagai Wakil Rektor II UMN Al Washliyah pada periode 2016-2020. 
Pada tahun 2017, ia diberi amanah lebih tinggi yakni sebagai Rektor 
UMN Al Washliyah Medan sampai masa bhakti 2019. Kepercayaan 
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