TERHADAP
PTS
MAHASISWA
DAilKEruASAII
HABGA,
IAYAiIAI{,
KUAI]TAS
KESAI{
PEI{GAHUH
Oarnrwan
0idit
Oiatidan
Panita
S.
Qleh:
KAIIPUSNYA.
illl{ATMEREFEREI{SIKAI{
PENGARUH KESAN KUALITAS LA,YANAN,HARGA, DAI{ KEPUASAN
MAIIASISWA PTS TERIIADAP MINAT MEREFERENSIKAI\
KAMPUSNYA
S. PanjtaDjati *
Didit Darmawan**
Ahstract
Organisatioru have to lake advantage of every opportunily in or&r to develop better
retafionshifs with customers, speciatly in competitive environments. The favorable impact ot
iervice quality k generally explained by satisfaction and word of mouth behavior. This
perceived
'stady
will be focused on the elfect of prceived semice quality lo customer satisfaction and
intension to ieprence. Price variabte would have lhe sane role as prceived service quality
variable. Universilies ofered those essepsialthings.
Tlw purpose oj this research is to studythe effec, of perceived sentice qwlity to sludeil
satisfdction irrd'intention to reference their campuses.Perceived service quality represent by,S
dimensionswhich orc : reliabitity, responsiveruss,assurance,empatfu, langibles. This study also.
itvestigate the efect of price both on the dcptt&ttt variables. Researcler used struclural
equail6n no&t-with ine IUOS 4.01 program to calculate the efect of each variable to
satisfaction and word of mouth behavior. Ils suggesl tlwt price wutld greater imprct on
satisfaclion and u,ord of mouth compare to rather thon perceived service quality
Keywords: percelved servlce quality, prlce, sallsfacllon, word of mouth

Pendahuluan
Saat ini dinamika kehidupanmembuathirarki kebutuhanMaslow telah
Semula
berkembangmenjadienamtahapandan bertingkatsesuaikepentingannya.
yaitu
bawah,
dari
piramida
dimulai
lima ahapan ke6utuhanitu tersusunsecara
penghargaan,
kebutuhanfisik, kebutuhankeamanan,kebutuhansosial,kebutuhan
dan kebutuhan aktualisasi diri. Perkembanganteknologi yang berhubungan
dengan informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor penyela!
paradigmayang ada selamaini. Kemunculantahapankeenamdari
penggeseran
hirarki kebutuhanMaslow adalahkebutuhanpengetahuan.
Umumnya,wadahdari sumberpemenuhankebutuhanpengetahuanadalah
institusi-institusi pendidikan. Selain berkaitan dengan pencarian pengetahuan,
hasil yang diberikan institusi-institusi pendidikan berhubungandengan tiga
elemen lainnya yaitu kebutuhansosial, kebutuhanpenghargaan,dan kebutuhan
aktualisasidiri. Stratadi perguruantinggi merupakanjenjang pendidikanlanjutan
yangtelah menjadikewajibanbagi kelompokmasyarakat(secarademografis)
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untuk dijalani. Pertumbuhan di masyarakat berkenaan dengan pemenuhan
kebutuhan pengetahuan(atau upaya meningkatkan status sosial) membuat
semakinmaraknyapelakudi industripendidikan.
Persaingansemakinketat diantaraPerguruanTinggi Negeri (PTN) dan
PerguruanTinggi Swasta (PTS). Progam khusus strata satu dari PTN cukup
berpengaruhterhadapminat calon mahasiswamelanjutkanpendidikanke PTS.
Peminat program tersebut,umumnya berasaldari segmenyang unggul secara
demografi, meliputi dari tingkat pendapatan,pekerjaanodan kelas sosial.
Alasannyaadalah biaya pendidikan yang cukup tinggi dan waktu perkuliahan
yang biasanyaditakukansorehinggamatamhari, serupadenganumumnyaterjadi
di PTS. Fenomenaini membuat konsentrasiPTS terbagi-bagimenghadapi
persaingandi industri pendidikan.PTS mungkin memperolehcalon mahasiswa
denganbeberapakriteria, sebagaicontoh merekayang tidak lulus ujian seleksi
masuk (S-l atau D3) di PTN; merekayang tidak berminatatau tidak mampu
mengikuti program khusus di PTN; pekerja yang sekedarmemerlukanijasah
karena tuntutan dari instansi atau karirnya; atau mahasiswayang melakukan
calon mahasiswaadalah
transfer.Faktor-faktorlain yang menjadipertimbangan
lokasikampus,biayakuliah,jurusandanstatusnya.
Beberapakreteriatersebutdapatdijadikansumberpeluangdalam upaya
Upaya ini akan berhasiljika
menarik calon mahasiswasebanyak-banyaknya.
pendekatansecarastrategisberhasildilakukanoleh PTS dalam mengeksplorasi
ke khalayakumum.
yangdimiliki dan kemudiandiperkenalkan
setiapkeunggulan
selamaini kurangdiperhatikanoleh parapemasarperguruan
Kenyataannyayang
minatcalon
tinggi adalahstrategipromosidirancanghanyauntuk mempengaruhi
memiliki
tertentu
mahasiswasecara langsung.Padahaluntuk suatu segmen
beberapatarget pasaryang berbeda.Tentunyastrategipositioningsetiaptarget
pasarberbedapula, sehinggauntuk mendukungstrategiini, bentukpromosiyang
samatidak bisa dilakukanuntuk setiaptargetpasar.Sebagaicontoh,pendekatan
menarikcalon mahasiswayang bercirikan: berasaldari kalanganpekerjadan
mampumembiayaikuliah sendiri,dilakukansecaralangsungkepadasubyeknya.
Sedangkan
Hal ini karenakeputusancenderungditetapkanoleh calonmahasiswa.
umum
menengah
sekolah
yang
lulusan
berasaldari
untukcalon mahasiswamuda
yang
akan
dan setingkatnya,pendekatandilakukan berdasarkankepadasubyek
membiayaikuliahnya.Dua target pasaryang berbedaini tidak dapatdilakukan
dengan bentuk promosi yang sama. Dalam arti, materi penyampaiandan
pendekatannya
benar-benarberbeda.
Pemasar perguruan tinggi dapat memulai merancang program
pemasarannyamelalui sumber-Sumberyang sama seperti faktor bauran
pemasaran,
faktor sosialdan budaya,faktor psikologis,dan faktor situasional.Di
penelitianini akan dijetaskansalahsatu bentuk komunikasiyang efektif untuk
semuatarget pasar.Komunikasidari mulut ke mulut erat sekali hubungannya
denganfaktor sosialdan budaya.Beberapaahli menyebutkanfaktor sosialdan
budaya berpengaruhterhadap keputusanmemilih atau membeli konsumen
(Kotler, 2000; Solomon, 2002). Merekajuga menyebutkansalah satu indikator
penyusunnyaadalah kelompok acuan. Secaragaris besar, kelompok acuan
diartikan sebagai "orang atau kelompok orang yang mempengaruhisecara
FakultasEkonomiUniversitasKatolik Widya MandalaSurabaya l9l
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bermaknaperilaku individu". Kelompok acuan memberikanstandardan nilai
yang dapat menjadi perspektifpenentumengenaibagaimanaseseorangberpikir
atauberperilaku.Komunikasidari mulut ke mulut atauword of mouthmerupakan
sumberinformasipentingbagi merekasebelummemutuskansesuatu,dalamhal
ini berkaitandenganpemilihansalahsatuPTS.Komunikasidari mulut ke mulut
lebih seringterjadidi antarapersonildi suatukelompokacuan.Kelompokacuan
menjadisalahsatu indikator yang berpengaruhterhadapminat memilih perguruan
tinggi karenamasing-masingtarget pasarmemiliki kelompokacuanyang berbeda
dalamdominasipengaruh,namuntetap samamemberikanpengaruhseberapapun
besarataukecilnya.Calon mahasiswayang berasaldari kalanganpekerjamencari
pemberi pengaruh(the influential) dari kalanganteman sekantordan apa yang
terjadidi dalam 'kotak hitam' (Feisbein)dialami sendirioleh calon mahasiswa.
calon mahasiswadari kalanganlulusansekolahmenegahumum dan
Sedangkan
setingkatnya,terjadi kecenderunganketerlibatanorang tua atau orang yang
membiayaikuliahnya.
Penelitianini bertujuanmengetahuipengaruhkesan kualihs layanan
masing-masing PTS yang dirasakan mahasiswa terhadap kepuasan, yang
kampusnyakepadakelompok
kemudianmempengaruhiminat mereferensikan
acuannyayang berminat melanjutkanpendidikanke perguruantinggi. Selain
variabelkualitaslayanan,dalampenelitianinijuga melibatkanvariabelhargaatau
yangserupa.
memiliki fungsipengaruh
biaya\uliah yangdimaksudkan
Tinjauan

Pustaka

kepuasankonsumentelah
Konsepkualitas layananyang mempengaruhi
banyak dibicarakan di berbagai literatur. Pernyataantersebut berdasarkan
penelitian terhadap respon konsumen di berbagaipemain di industri jasa.
Pengukuran kualitas jasa/layanan, SERVQUAL, yang diformulasikan
Znithaml,dan Berry (1988) adalahyang paling seringditerapkan
Parasuraman,
untuk menSukur konstruk kualitas layanan. Menurut mereka, kualitas jasa
assurance,empathy,tangibles,Sebuah
ditentukanolehreliability, responsiveness,
penelitianlainnyayang dilakukanCronin dan Taylor (1992) telah membuktikan
bahwa SERVPERF(performanceperceptionsin measuresof servicequality)
ataukemampuanmenjelaskan.
dan keabsahan
lebihefektif mengukurkehandalan
Mereka menyarankanbahwa kesan terhadap kinerja dapat diterapkan untuk
mengukurkualitas layanan dengan maksud untuk menjelaskanvariasi pada
,konstruk. Sebagaihasilnya"post-perceptionconceprdiadopsi untuk mengukur
kesan terhadapkualitas layanan. Puas atau tidaknya seorangkonsumenakan
responataupolakonsumsiselanjutnya.
mempengaruhi
Konsep ekonomi rnenyakini kepuasankonsumenberasaldari perolehan
sejumlahmanfaatekonomis(bentuk, waktu, tempat)dan manfaatkepemilikan
barangataujasa. Kepuasanbergantungkepadaharapanindividu yang memiliki
tingkatan tertentu (McCarthy & Perreault, 1984). Kepuasan yang dirasakan
konsumensecaramenyeluruh,terdiri dari kepuasanterhadapproduk itu sendiri
dan kepuasanterhadapinformasi yang digunakan untuk memilih produk.
KatolikWidyaMandalaSurabaya
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Masing-masingbentuk ini dinamakankepuasanattribut dan kepuasaninformasi
(Sprengdkk, 1996).Dalam penelitiannya"
yang akan mempengaruhikepercayaan
Spreng menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruhterhadap kepuasan
konsumen.
Apa yang akan diperoleh penyedia jasa jika konsumen merasakan
kepuasan? Beberapapenelitianyang akandibahasberikut ini menyatakanbahwa
merekaakan berminatuntuk melakukanpembelianulang;merekaberminatuntuk
mereferensikanapa yang mereka rasakan ke kelompok acuan mereka; atau
mereka akan loyal terhadap produk layanan tersebut. Sesuai dengan topik
atau
penelitianini akan dibahasdampakkepuasanterhadapminat mereferensikan
komunikasi dari mulut ke mulut yang biasanyaterjadi di antaraanggotasuatu
kelompok acuan. Kelompok acuanmemegangperananpenting sebagaisumber
informasi non-formal bagi pendukungpengambilankeputusan.Menurut Parkdan
l,essig (1977), kelompok acuan adalah seseorangatau kelompok yang s@ara
nyata atau imajiner yang memiliki hubunganyang signifikan terhadapindividu
dalamhal evaluasi,aspirasidan perilaku.Komunikasidari mulut ke mulut lebih
seringterjadi di antarapersonilkelompokacuan.
Komunikasi positif dari mulut ke mulut, didefinisikan sebagaisegala
komunikasi informal antara seorang konsumen kepada orang lain berkaitan
denganevaluasiterhadapbarangataujasa, yang biasanyaberhubungandengan
pengalaman menyenangkan,dan merekomendasikannyakepada yang lain
(Anderson,l99S).Jasayangdiharapkanoleh seorangkonsumendipengaruhioleh
dan komunikasidari
masalalu, kebutuhanseseorang,
tiga hal, yaitu pengalaman
dkk, 1985).Komunikasidari mulut ke mulut ini
mulut ke mulut (Parasuraman
biasanya menyampaikan informasi mengenai tingkat harga, kesan kualitas
konsumenlainnya,namundapat
layanandan produk, pengalaman-pengalaman
juga bersifatpositif - mendukung- dan bersifatnegatif - mencegah.Dalam
penelitiannyadi industrijasa, Hennig-Thuraudkk (2002) menemukanbahwa
kepada
secaralangsungminatmereferensikan
konsumenmempengaruhi
kepuasan
kelompokacuandan kepuasankonsumenberpengaruhlangsungterhadaployalitas
konsumen. Sedangkan Zeithaml dkk (1996) menyatakan bahwa kepuasan
seseorang menyebabkan orang tersebut merekomendasikankepada calon
yang bersangkutan.
konsumenlain berupahal-halyang baik mengenaiperusahaan
Hal ini diperkuat Solomon (2002) yang menyatakan bahwa faktor yang
mendorongadanyakomunikasidari mulut ke mulut yang bersifatpositif adalah
suatutawaran.
yangdirasakankonsumensaatmengkonsumsi
kepuasan
jumlah
yang
uang
ditukarkan untuk memperolehsuatu
Harga adalah
produk. Kepekaanharga bagi konsumensangatmenentukanterget pasaryang
dituju (Ferrinadewi dan Darmawan, 2004\. Variabel harga sering digunakan
sebagaibahanyangdibicarakanpadakomunikasidari mulut ke mulut.Banyaknya
pilihan produk membuatkonsumenmengalamikesulitan untuk' menentukan
keputusanmemilih. Kualitasdan hargaadalahdua variabelpilihan pentingbagi
konsumen.Pemilihanterhadapvariabelhargasebagaifokus seorangkonsumen,
membuat penerimaankualitas suatu tawaran pasar dapat disesuaikandengan
asumsimendasardan yang umum telah
yang diberikan.Sedangkan
pengorbanan
berlaku menyatakanbahwa hargasuatu produk sangatmenentukankualitasnya.
KatotikWidyaMandalaSurabaya193
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Menurut beberapapenelitianmenyatakanbahwasuatutingkat hargayang tinggi
menunjukkankualitas tinggi atau statusyang tinggi. Beberapataryet pelanggan
diturunkansedikitdi bawahtingkat
yangterbaik.Jika harga-harga
menginginkan
harga yang tinggi ini, mereka dapat melihat adanya peluang tawar-menawar,
murahmulai muncul,merekamungkinmenjadikhawatir
namunjika harga-harga
tentang kualitas dan menghentikanpembelian. Beberapa penelitian tersebut
membuktikan adanyakeeratanhubunganantarakesan kualitas dan tingkat harga
(Riesz,1980).

PERCEIVED
SERVICE
QUALITY
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Gambar 1
Kerangka KonsePtual

..Dari uraiandi atasditetapkanhipotesispertama.dipenelitianini adalah
kesan kualitas layanan dibentuk oleh lima faktor penyusun, yaitu reliability,
ctssurance,empat@, tangibles. Hipotesis kedua adalah kesan
responsiveness,
kuatitas layanan yang diterima mahasiswamempengaruhikepuasan sebagai '
mahasiswa-dikampusnya.Hipotesisketigadi penelitianini adalahvariabel harga
kepuasanmahasiswa.Hipotesiskeempatadalah
atau biaya kuliah mempengaruhi
-biaya
kuliah mempengaruhiminat mereferensikan
variabel harga atau
kampusnya.Aipotesiskelima adalahkepuasanmahasiswamempengaruhiminat
kampusmereka.
mereferensikan
KatolikWidyaMandalaSurabaya
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Kerangkakonseptualdari kelima hipotesisyang ditetapkandidulung oleh
penelitian terdahulu yang masing-masingdiambil secara parsial seperti yang
ditunjukkan oleh Gambar l. Secarakeseluruhan,kerangka konseptualdapat
dinyatakan berdasarkanhasil penelitian Chiou dkk (2002) yang menyatakan
bahwa kesan kualitas layananberpengaruhsecaralangsungterhadapkepuasan
dan secaratidak langsungterhadapminat mereferensikan.

Metode

Penelitian

Teknik analisisdatayangdipergunakandi penelitianini adalahStnrctural
EquationModel (SEM) yang merupakankumpulanteknik statistikyang memiliki
kemampuanmenguji suatu rangkaianhubunganyang kompleks.Software yang
untuktabulasidatadigunakansoftware
digunakanadalahAMOS 4.01.Sedangkan
SPSS 12. PopulasipenelitianadalahmahasiswaPerguruanTinggi Swastadi
wilayah kota Surabaya.Teknik sampling yang digunakan adalah purposive
sampling. Purposive sampling merupakanteknik non-probability sampling yang
ciri<iri khusussesuaidengankreteria
memilih orang-orangterseleksiberdasarkan
sampeldan dipandangmempunyaihubunganyang erat denganciri-ciri atau sifatsifat populasiyang telah diketahuisebelumnya.Sampelyang purposif adalah
penelitian.
sampelyangdipilih dengancermatsehinggarelevandenganrancangan
Pemilihanrespondensebagaisampeldapat mewakili segalalapisan populasi.
Teknik purposive sampling relatif murah, mudah, dan cepat dilakukan.
Keunggulan dari sampel ini adalah dijamin sesuai dengan tujuan spesifik.
sampelmenurutbentukdari wakil-wakil populasidapatdilihat dari
Pengambilan
deskriptif seluruhprofil responden.Pengambilansampel denganmembagikan
Tahun2003.
dilakukanbulanDesember
kuesionerkepadaresponden
(1998),
teknik analisisdataSEM
minimal
untuk
data
dkk
MenurutHair
minimal sebanyak100 sampel.Penelitianini melibatkan124 respondenmelalui
pengumpulandata yang berasal dari kuesioner respondendan wawancara.
Respondenadalah mahasiswastrata satu yang masih menjalankanaktivitas
perkuliahan.

Delinisi OperasionalVariabel Penelitian
VariabelKesanKualitasLayanan
Faktor-faktor variabel kesan kualitas layanan adalah reliability,
assurance,empathy,tangibles. Berikut penjelasandari masingresponsiveness,
masingfaktor:
a. Reliability adalah kehandalan dalam memberikan layanan sesuai yang
yang
adalahperlakuankepadamahasiswa
Tiga item penyusunnya
diharapkan.
yang
dan
prosedur
penilaian
tepat
cepaq
dan
tidak diskriminatif;prosesdan
yangsangatakurat.
informasimengenaiperkuliahan
adalahdaya tanggapdosenpengajarbesertakaryawandalam
b. Responsiveness
denganmasalahakademik.
berkenaan
memahamisetiapkebutuhanmahasiswa
l)
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Tiga item penyusunnyaadalahkemampuandosenpengajar;layanankaryawan
kepadamahasiswa;dan kecepatanpenyampaiannilai matakuliah.
c. Aisurance adalah jaminan kepada mahasiswaberupa rasa aman dari sisi
kehidupanuniversitasyang sehatdan nilai-nilai yang sesuaidenganprestasi
belajar. Tiga item penyusunnyaadalah rasa aman mahasiswadalam
danjaminannilai matakuliah'
perkuliahan;
'Empathy citrauniversitas;
adalahfaktor yang mengukursikap dosen pengajardan karyawan,
d.
Aan tigi item penyusunnyaadalahsikap dosenpengajardan karyawan;etika
ptot"t belajai-mengajar; dan kemudahan berkomunikasi dengan dosen
pengajarmaupunkaryawan.
e. fangtbles adalah fasilitas fisik yang berhubungandengankeadaankampus.
Tiga item penyusunnyaadalahruang kuliah yang nyaman;lokasi kampus
yangmudahdijangkau;danfasilitaskampusyangmemadai'
2) VariabelKepuasanMahasiswa
Kepuasanmahasiswaadalahtingkat perasaanmahasiswaterhadapkinerja
yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan mahasiwa
iitinluktan dengan perasaansenang atau perasaanpositif lainnya terhadap
kampusmereka.
3) VariabelHarga
Hargayang dimaksudadalahbiaya perkuliahandan biaya-biayalainnya
biaya ujian, biaya UKM dan lain sebagainya'Harga
sepertiUiayaaOministrasi,
identik dengan pengorbananmahasiswayang dinilai dengan uang untuk
melakukankegiatanperkuliahan.
4) Variabel WordofMouth.
Variabet ini menjelaskan minat mahasiswa untuk mereferensikan
kampusnyakarena kepuasanmereka menjalani perkuliahan. Tujuan referensi
mereka adalah kelompok acuan mereka yang dapat berasaldari keluarga dan
teman-temannya.
Analisis

Data

dan Pembahasan

AnalisisData
Evatuasi model berdasarkansyarat-syaratyang harus dipenuhi atau
kesesuaiandan cut-off value masing-masingindeks yang digunakan untuk
adalahchi-square,GFI'
mengujimodel penelitianini. Indeksyang dipergunakan
CMIiI/pF dan RMSEA. Uii terhadapmodel menunjukkanbahwa
fft,-ift,
model ini sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian' Tingkat
model sebesar29,59 besertanilai signifacance
signifikansiterhadap
"hi-rqua..
priuuuitity lebihbesardari 0,05;dan indeksGFI (0,94> 0,90),TLI (0,96> 0,95),

brt 1o,li > 0,g5),cMtN/DF(1,56< 2,00)danRMSEA(0,07< 0,08)bgrada
bawahini.
dalam rentangniiai yangdiharapkansepertiterlihatpadaGambat2 di
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CMltltDE= 1,56
GFI=,94
TLI=,96
C F I =, 9 7
RMSEA=,07

Chi-&uarc= 29,59
= 0,6
Probabilitv
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Gambar2
Structural Equation Model

Data penelitian ini diproses dengan program Amos 4.01' Hipotesis
pertamamengatakanbahwakesankualitaslayanandisusunoleh lima faktor, yaitu
assurance,empatlry,tangibles.Kelima faktor tersebut
reliability, responsiveness,
terbukti secarasignifikan membentukvariabel kesankualitas layanan(perceived
servicequality). Besarnyabobot pengaruhmasing-masingfaktor terhadapkesan
nilai CR masing-masing
kualitaslayananditunjukkanpadaTabel l. Berdasarkan
faktor, ternyataditemukannilai di atas batasyang ditentukan,yaitu > 2, yang
berartikelimafaktortersebutsecarasignifikanmembentukvariabelkesankualitas
layahan.Kontribusiterbesarhinggaterkecil secaraberurutandiberikanoleh faktor
(0,787), empathy (0,736), reliability (0,613), tangibles (0,548)'
responsivene.ss
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dan assurarrce(0,433). Dengan demikian disimpulkan faktor dominan yang
Hal ini berarti
membentukvariabelkesankualitaslayananadalahresponsivene.rs.
pengajar;
layanan
kemampuan
dosen
lebih
memperhatikan
bahwa mahasiswa
penyampaian
nilai
matakuliah
dan
karyawankepadamahasiswa,dan kecepatan
tidak tertunda untuk menilai kualitaslayanandi suatuPTS.
Tabel I
RegressionWeights - PerceivedServiceQuality

Reg.Wgts

Variables

psq
psq
psq
psq
psq

res
rel
asr
emp
tgb

c.R.

0,787
0,613
0,433
0,736
0,548

P

6,076

0,000

3,995
5,924
4,850

0,000
0,000
0,000

Hipotesis kedua dan ketiga terbukti secarasignifikan bahwa kepuasan
mahasiswadipengaruhioleh variabelkesankualitaslayanandan variabelharga.
Tabel 2 menunjukkanmasing-masinghubunganantar variabeldi dalam model
mempunyaipengaruhyang signifikan(nilai C.R. dan P memenuhisyarat).Kesan
signifikanterhadapkepuasanmahasiswa,
kualitaslayanandan hargaberpengaruh
dan harga (0,374) tebih kuat pengaruhnya.Hipotesis keempat dan kelima
menyatakanbahwa variabel kepuasanmahasiswadan variabel harga terbukti
secarasignifikan dan berpengaruhkuat terhadapminat mereferensikan.Variabel
harga(0,536)lebihkuat pengaruhnya.
Tabel2
RegressionWeights(All Variables)
Reg.Wgts

Variables
sat
sat
wom
wom

psq
prc
prc
sat

0,329
0,374
0,536
0,492

C.R.

3,359
4,724
10,567
9,696

P

0,001
0,000
0,000
0,000

Pembahasan
Hubungan antar variabel yang ditunjukkan oleh model penelitian,
beberapanilai pengaruhyang signifikan.Pengaruhvariabelharga
menghasilkan
ternyatamemiliki nilai yang paling besar,bila
terhadapminat mereferensikan
pengaruh
kepuasanmahasiswaterhadapminat merefeiensikan.Hal
dibandingkan
ini ditunjukkanpada nilai estimare(standardizedregressionweights) harga(0,54)
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terhadapminat mereferensikan.Harga yang
dan kepuasanmahasiswa(0,49)
dimaksudbukan berartibiaya kuliah yang murah,melainkanbiaya kuliah yang
terjangkaubagi mahasiswaatau orang yang membiayai. BanyaknyaPTS yang
berjumlahsekitar85 perguruantinggi swastadan tersebardi wilayahKotamadya
Surabaya(JawaPos,2l Januari2003),membuatsetiapPTS harusmenunjukkan
daya tarik yang mudah diterima oleh pasarnya,dan salah satunyaadalah dari
faktor harga. Mahasiswa menilai biaya perkuliahan yang cukup terjangkau
merupakandaya tarik yang paling umum dicari oleh oalon mahasiswadari
sebagianbesartargetpasaryang ada.
Pengaruhvariabel hargaterhadapkepuasanmahasiswajuga lebih besar,
bila dibandingkanpengaruhvariabelkesankualitaslayananterhadapkepuasan
mahasiswa.Hasil ini mungkin menunjukkan bahwa tidak setlua lapisan
masyarakatcukup mampu untuk membiayaijenjang pendidikandi perguruan
faktorhargauntukmemilih
tinggi,dan terkesancenderunglebih memprioritaskan
salahsatudari sekianbanyakperguruantinggi yangada. Besarnyapengaruhyang
tidak terlalu berbeda antara variabel kesan kualitas layanan dan harga,
membuktikanpula bahwamahasiswamenuntutdua hal tersebutsecaraberimbang
sebagaifaktor pentingpenentukepuasanmereka.Bila melihat kenyataanyang
jumlah relatifbesar(bilahal
dengan
ada,beberapa
PTSyangmemilikirnahasiswa
PTS),dua faktor yang telahdisebutkan,
tersebutdijadikanindikatorkeberhasilan
yaitu faktor harga dan kualitas layanan,merupakanfaktor yang dapat menarik
cukup jelas bahwapersamaandari PTS yang cukup
mahasiswa.Gambarannya
berhasiltersebuttelah didukung oleh biaya kuliah yang terjangkauuntuk target
pasar mereka dan tidak cukup itu saja, kualitas layanan yang tersusunoleh
reliability, responsiveness,assurance,empathy, tangibles, turut menompang
keberhasilantersebut. Hal-hal seperti kemampuandosen pengajar,layanan
karyawankepadamahasiswa,kecepatanpenyampaiannilai matakuliah,proses
dan prosedurpenilaianyang tepat dan cepat, informasimengenaiperkuliahan
yang sangatakurat, sikap dosen pengajardan karyawan,etika proses belajarmengajar,kemudahanberkomunikasidengandosenpengajarmaupunkaryawan,
ruangkuliah yang nyaman,lokasi kampusyang mudahdijangkau,dan fasilitas
kampusyang memadai,telah begitumelekatpadabrand imagesuatuperguruan
tinggi, sehinggamasyarakattidak begitu sulit menentukankeputusanmereka
untukmemilihPTS,bila kualitaslayananyangmenjadiprioritasmereka.
Tawaranke pasarberagambentuknyayangterdiri dua bentukutamayaitu
berupaproduk atau jasa, akan tetapi sering terdapatlebih banyak perpaduan
sulit untuk menggeneralisasi
keduannya.Bauranproduk-jasaini mengakibatkan
bentuknya.'MenurutKotler (2000),tawarandapatdibedakan
ke masing-masing
menjadilima kategori : (l) barangberwujudmurni; (2) barangberwujudyang
disertai layanan; (3) campuran; (4) jasa utama yang disertai barang dan jasa
tambahan;(5) jasa murni. Industri pendidikantermasukke dalam kelompok
keempatyaitu jasa utama yang disertai barang dan jasa, yang berarti tawaran
terdiri dari satu jasa utama (proses belajar-mengajar)disertai dengan jasa
tambahandan/ataubarangpendukungsepertibangunangedungdan fasilitasfisik
kualitas
Klasifikasiini menyebabkan
lainnya,sertatayananterhadapmahasiswa.
dari
indushi pendidikansecaraparsial,kurangtepat bila hanyamemandangnya
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sisi kualitas jasa" namun kenyataandari penelitian ini adalah bahwa faktor
dominanyang membentukvariabelkesankualitaslayananadalahrcsporuiveruss,
diikutt oleh faktor empathy (0,736), reliability (0,613), tangibles (0,548), dan
assurance(0,433). Faktor tangiblesadalahsatu-satunyafaktor yang menyangkut
barang pendukung dari jasa utama" sedangkanempat faktor lainnya adalah
berkaitandengankualitas layanan,terutamadari karyawandan dosenpengajar.
Penelitianlain menyebutkanbahwafaktor reliability yang menunjukkantingkat
ketrampilan dan pengetahuan karyawan adalah faktor dominan yang
mempengaruhikepuasanpelanggandan juga membentukkesetiaanpelanggan
(Ferrinadewidan Djati, 2004). Temuan pada penelitian Feninadewi dan Djati
menunjukkanbahwamenurutperspektifmanajemensumberdaya manusia"untuk
memperolehpelangganyang loyal, perusahaanperlu mengembangkanmodal
intelektualnya.
Temuan penelitian ini menunjukkanmodal intelektualyang dimaksud
adalahterletak pada kualitas kinerja karyawan.Ditinjau dari perspektifsumber
daya manusia, penelitian ini membuktikan bahwa pada instansi pendidikan
sebagai suatu organisasi, kineda karyawan (administrasi-akademis)berperan
terhadapkesankualitas layananyang diberikan ke mahasiswa.Suatu penelitian
menyebutkan bahwa kepuasan karyawan pada kompensasi material dan
kompensasisosial mempunyaipengaruhsignifikan terhadapkesetiaankaryawan
pada organisasi, kemauan bekerja keras dan kebanggaan karyawan pada
organisasi. Begitu juga kesetiaan, kemauan, dan kebanggaan berpengaruh
terhadapprestasikerja (Djati dan Khusaini,2003). Penelitianlain menyatakan
dengankaryawanyang lebih terpuaskancenderung
bahwaorganisasi-organisasi
dengan karyawan yang kurang
lebih efektif daripada organisasi-organisasi
terpuaskan(Ostroff, 1992').Penelitiantersebutditinjau dari sudut psikologis
terhadapindividu-individuyang terpuaskan
karenaberfokuskepadapengamatan
dalam pekerjaan sehingga menyebabkanpeningkatandalam produktivitas.
Ketidakpuasankaryawan akan berimbas kepadan kinerja mereka, sedangkan
kinedatersebutmerupakansalahsatu nilai pentingbagi mahasiswa.Karen4nya,
tugas pihak pengelolabukan saja harus memperhatikankepuasanmahasisw4
tetapijuga kepuasankaryawannya,setidaknyabeberapapenelitianmenunjukkan
adanyakorelasi antara keduajenis kepuasanini. Upaya mewujudkankepuasan
mahasiswaadalahsalahsatu aplikasi pentingbagi strategipemasaran,sedangkan
upayamewujudkankepuasankaryawanadalah salah satu aplikasi penting bagi
strategisumberdaya manusia.
Penelitian ini memberikanbukti bahwa segmenpasar untuk PTS telah
terbagi menjadi dua kelompok besar,yaitu segmenpasaryang memprioritaskan
kualitas, dan segmen pasar yang memprioritaskanharga atau biaya kuliah.
Pertanyaanny4apakah ada PTS denganbiaya kuliah terjangkaudan didukung
oleh kualitaslayananyang baik. Tentu sajajawabannyaadalahpadasegmenpasar
yang memprioritaskankualitas, karenadenganbegitu secaralangsungberarti
biayakuliahdapatterjangkau,karenajelas bukanprioritasmereka.
hasil penelitianini ? Suatu PTS
BagaimanakebijakanPTS berdasarkan
harus menentukandi ruang seginen mana merekaberada.Selanjutnya,mereka
menentukantarget pasar mereka, dan kemudian menyampaikankesan yang
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dimiliki kepadatargetpasartersebut.
Sebagai
tinggi
contoh,bila suatuperguruan
menetapkan
merekaberadadi ruangsegmendenganharga(biayakuliah yang
prioritas,makaselanjutnya
murah)sebagai
merekamenentukan
targetpasarcalon
(bila
mahasiswa
atauorangyang membiayaikuliahdengantingkatpendapatan
bermaksud
menjadikannya
indikator)setidaknya
menengah
ke bawah.Sedangkan
kualitaslayanan(servicequality) ditentukansesuaistandaryang selayaknya
diterimamahasiswa.
Langkahselanjutnya
adalahmelakdkanusahapenyampaian
maksudtersebutkepadamasyarakat,
dengancarasetidaknya
melakukan
beberapa
promosi.
yang
kegiatan
Hal ini memerlukan
waktu
bauran
tidaksingkat,namun
semuanya
dilakukanuntukmembentuk
citra merekdi matapersepsimasyarakat.
Pentingnyacitra merek karena di duga citra merek berkorelasiterhadap
terbentuknya
sikap merck,sedangkan
sikapmereksebagaidasarterbentuknya
perilalcukonsumen(Ferrinadewidan Darmawan,2004).Keseluruhan
langkahyang fokus sesuai
penerapanstrategipemasaran
langkahini mencerminkan
dengansasaran.
Padakenyataannya,
banyakPTSyangseringlupaakanketentuan
umum ini. Banyaksekali usahamerekauntuk meraihmahasiswasebanyakperiodesaja,selanjutnya
terlihatindikasi
banyaknya,
namununtuk beberapa
penurunan
yang semakinjelas. Fenomena
ini terjadidi beberapa
PTS yang
terkenal,bahkanbegitu pula yang terjadi pada PTS yang "terdengar"dan
pemainbarudi
terdaftar,ataumungkinjuga hal ini terjadikarenabanyaknya
pendidikan?
industri
yangseharusnya
ini menemukan
Bagaimana
langkah
ditempuh.
Penelitian
bahwavariabelhargadanvariabelkesankualitaslayananberpengaruh
terhadap
kampusmereka.Hampirsemua
kepuasan
mahasiswa
dan minatmereferensikan
yangdimiliki olgh
PTSdi Surabayakurangmenyadari,banyaknya
mahasiswa
suatuperguruan
tinggi merupakan
sumberdayapotensialkarenamerekaadalah
yangberpotensi
akan
tenagapemasaran
danbahkantidak menuntutpembayaran
usahanya.Menurut jalur pengaruh dari model perclitian ini menunjuk*an
seorcmgmahasi$uayang puas dilwrerukanhtalitas layarun yang dikcsankan
baik, meupun dikarerakan biaya htliah yang terjangkau, maka dia akan
mereferensilwnkampusnyakzpadakclompokacuan,yang dalam lal ini dapat
PTS
kcpadakeluargaataupunteman-temannya.
Dengmhasilini, pihakpengelola
seharusnya
"membayar"merekadi "depan"sebelummerekamelakukantugas
mahasiswanya.
Tuntutan
"tanpa sadar"-nya,melalui usahauntuk memuaskan
fasilitasyangtidak
mahasiswa
berupademostrasi,
konfik internalyangtereksposo
yangsangat
salah
mendukung,
minim,hanyalah
sertakemampuan
dosenpengajar
perkuliahan,
aktivitas
satupenyebabmahasiswa
tidak puasdalammelakukan
Oleh karenaitu,
selainjuga akanmenurunkan
citra perguruan
tinggi tersebut.
pihakPTStidakseharusnya
kepentingan
mahasiswa
sesuaidengan
mengabaikan
ketidakpuasan
mereka.Melalui
hak mereka"yang hanyaakanmengakibatkan
hasil penelitianini, peneliti berasumsibahwa kepuasanmahasiswaakan
jumlah
terhadapcitra positif kampusmereka,dan peningkatan
berpengaruh
bahwaselainkarena
mahasiswa
di periodeselanjutnya.
Yangperludigarisbawahi
dayamanusia
mahasiswa
memiliki
dukungan
sumber
homogen
danberpengaruh,
yanglebihbermutu,
sertasensitifhinggadapat
mempuberpikirkritisdanrasional
bagiparacalonmahasiswa.
sumberinformasiyangbermanfaat
berperan
sebagai
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Kesimpulan
Menuruthasil penelitianini, kelimahipotesisterbuktidan dapatditerima.
pertama, kesan kualitas layanan disusun oleh lima faktor, yaitu reliability,
ctssurence,empathy,tangibles.Kelima faktor tersebut terbukti
responsiveness,
secarasignifikan membentukvariabel kesankualitas layanan(perceivedservice
quality). Kedua, terbukti secara signifikan bahwa kepuasan mahasiswa
dipengarutrioleh kesankualitaslayanan.Ketiga,kepuasanmahasiswadipengaruhi
otih harga,(biaya kuliah), terbukti secarasignifikan dan pengaruhnyakuat.
Keempat,variabelhargaterbukti secarasignifikandan berpengaruhkuat terhadap
minat mereferensikan.Kelima, kepuasanmahasiswamempengaruhiminat
kampusmereka.
mereferensikan
kampus mereka didasarkan
Motivasi mahasiswauntuk mereferensikan
oleh persepsiterhadap keunggulanyang dimiliki kampus mereka. Sasaran
referensi tersebut cenderung mengarah kepada kelompok acuan mereka'
Komunikasidari mulut ke mulut merupakanbentukkomunikasiinformasiyang
efektif untuk tawaran pasar berfokus pada layananatau jasa. Pihak perguruan
tinggi mendapatkankeuntungandari proseskomunikasidari mulut ke mulut yang
di6[ukan mahasiswamereka, namun merekajuga perlu memperhatikanhak
mahasiswa agar terhindar dari pencapaianketidakpuasanmahasiswa yang
berimbas tcepida referensi negatif atau tidak adanya minat mereferensikan
kampusmereka.Kepuasanmahasiswaharusdiutamakankarena mereka adalah
tenaga
-Penelitianinformal yangberdayaguna.
- pemasaran
selanjutnyadapat dikembangkankepada bentuk loyalitas
jasa yangdiberikanoleh
merekamenerima
sebagaihasiidarikepuasan
mahasiswa
adalahmelanjutkan
diteliti
pihak kampus.Bentuk loyalitasyang cukup menarik
ke jenjang pendidikanyang lebih tinggi, namun masih berada dalam satu
(misal, bila suatuPTS memiliki programstratadua)' Selainitu,
perguruan-tinggi
botis penetitiandapatdikembangkankepadapersainganPerguruanTinggi Negeri
dan PTS.
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