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BABl 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Perguruan Tinggi sebagai wahana penyiapan sumber daya manusia 

yang berkualitas mempunyai peranan yang sangat strategis, sehingga perlu 

terus ditata dan dikembangkan agar dapat mengikuti laju pembangunan yang 

pesat, terutama dalam rangka menghadapi kemajuan global yang semakin 

cepat. Perbaikan dan peningkatan proses pendidikan harus dilakukan secara 

nyata dalam arti yang menyeluruh di mana pada akhirnya diharapkan mutu 

output Perguruan Tinggi akan bertambah baik dan siap bersaing di pasar 

global. Mereka inilah yang nantinya akan mampu mempercepat laju 

pembangunan dan mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. 

Menyongsong era globalisasi, makin banyak para lulusan sarjana yang 

merasa perlu membekali dirinya dengan peningkatan kualitas dirinya, baik 

secara mental maupun pengetahuan. Keinginan mereka ini biasanya ditampung 

dalam suatu institusi pendidikan formal yang berupa Program Pascasarjana. 

Hal ini menyebabkan semakin terbukanya peluang bagi penyelenggaraan 

Program Pascasarjana. 

Milenium ketiga ini ditandai dengan makin tumbuhnya Perguruan 

Tinggi yang menyediakan Program Pascasarjana, khususnya program Magister 

Manajemen. Hal ini tentunya akan membawa dampak persaingan, di mana 

masing-masing Perguruan Tinggi tersebut akan berlomba untuk menciptakan 

sustaining competitive advantage. Mereka tidak hanya berlomba menyediakan 
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pendidikan pascasarjana yang unggul, tetapi Juga berlomba untuk 

melengkapinya dengan berbagai pelayanan dan atribut penunjang. Hal ini 

menyebabkan Unika Widya Mandala perlu makin masuk ke dalam 

information-based economy agar dapat dan selalu menjadi salah satu 

penyelenggara program Magister Manajemen yang terbaik, khususnya di Jawa 

Timur. 

Unika Widya Mandala sebagai salah satu universitas papan atas di Jawa 

Timur tidak terjebak dalam hanya menonjolkan fasilitas dan sarana gedung 

yang tersedia namun juga telah merancang dengan baik proses dan metode 

belajar-mengajar yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

Produk Perguruan Tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: 

Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat. 

Kesemua jasa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelayanan jasa yang 

berdayatahan lama. Sifat produk yang demikian akan membawa konsekuensi 

terhadap bentuk pelaksanaan fungsi pemasarannya. Bila Perguruan Tinggi 

tidak melakukan fungsi pemasaran tersebut maka akibat yang akan 

ditanggungnya akan berlangsung lama, misalnya semakin rendahnya 

permintaan akan produk. 

Setiap fungsi manajemen pada Perguruan Tinggi memberikan 

kontribusi tertentu pada saat penyusunan strategi pada level yang berbeda. 

Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan 

lingkungan eksternal, padahal Perguruan Tinggi sebagai perusahaan hanya 

memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan ekstemal. Oleh karena itu 
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pemasaran dalam Perguruan Tinggi memainkan peranan yang penting dalam 

pengembangan strategi. 

Untuk membentuk citra yang baik terhadap lembaga, dalarn rangka 

menarik minat konsumen, maka dalam ha! ini Perguruan Tinggi harus dapat 

mengembangkan berbagai upaya yang didasarkan pada konsep pemasaran. 

Dalam pelaksanaannya Perguruan Tinggi harus menetapkan bagaimana 

menyusun sistem pemasaran yang kompetitif dan customer oriented sebagai 

alternatif untuk mengadakan penyesuaian terhadap sifat yang kompleks, 

kondisi resiko dan ketidakpastian. Kesemuanya sebagai usaha dari Perguruan 

Tinggi untuk tetap eksis dan berkembang dalam jangka panjang. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen didalarn 

pembelian suatu produk, yaitu faktor marketing mix, faktor budaya, klas sosial 

dan psikologi. Karena Program Pascasarjana merupakan suatu produk jasa, 

maka marketing mix yang digunakannya adalah marketing mix jasa. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dengan mendasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah 

diuraikan di atas, menimbulkan masalah yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: "Apakah variabel-variabel bauran pemasaran jasa yang terdiri dari: 

Product, Price, Promotion, Place, Participants, Process, dan Physical 

Evidence secara bersama-sama mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

memilih Program Pascasarjana Magister Manajemen Unika Widya Mandala". 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Product, Price, Promotion, 

Place, Participants, Process, dan Physical Evidence terhadap keputusan 

konsumen dalam memilih Program Pascasarjana Magister Manajemen Unika 

Widya Mandala. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi secara ilmiah mengenai pengaruh variabel 

bauran pemasaran jasa terhadap keputusan konsumen dalam memilih Program 

Pascasarjana Magister Manajemen Unika Widya Mandala. Dengan adanya 

informasi ini, diharapkan dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi 

pengembangan Program Pascasarjana Magister Manajemen Unika Widya 

Mandala dalam usahanya untuk menjadi salah satu penyelenggara program 

Magister Manajemen yang terbaik, khususnya di Jawa Timur. 




