
 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

       Valensi word of mouth merupakan derajat penilaian (positif atau negatif) 

diberikan seseorang yang melakukan aktivitas word of mouth (Davidow, 2003). 

Pada sektor jasa, valensi word of mouth terjadi saat konsumen membicarakan 

pengalaman pelayanan sebagai wujud sifat komunikasi dari manusia. Sedangkan 

kegiatan praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam menyediakan suatu 

pelayanan pada konsumen selalu menghasilkan kelebihan dan kekurangan, 

sehingga valensi word of mouth yang terjadi akan berguna sebagai referensi yang 

tersedia di masyarakat dalam menentukan tindakan selanjutnya dari konsumen 

atau penyedia jasa.  

 Kualitas pelayanan merupakan mutu penyedia jasa untuk memenuhi perasaan 

konsumen. Konsumen yang telah melakukan transaksi konsumsi terhadap suatu 

jasa dapat merasakan dinamika kualitas pelayanan yang disediakan oleh penyedia 

jasa, sehingga mempengaruhi kepuasan dan akan terjadi suatu valensi word of 

mouth (Khraim, 2011; Hanaysha et al., 2011; Ekiz et al., 2008). Valensi word of 

mouth yang terjadi setelah konsumen melakukan transaksi konsumsi dapat 

membantu penyedia jasa sebagai referensi dalam mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas pelayanan. Sedangkan konsumen yang akan melakukan 

konsumsi pada suatu jasa cenderung memanfaatkan valensi word of mouth 

sebagai referensi agar tercapai pilihan yang tepat.   
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 Kualitas pelayanan sebagai aspek kognitif yang pertama kali ketika konsumen 

menghadapi suatu obyek. Taylor (1996) menjelaskan bahwa aspek kognitif 

(tangibles, reliability, responsiveness, reliability, empathy) berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan. Namun, pada perkembangan beberapa penelitian 

tentang sektor jasa (Sa’adah, 2011; Sudiasa, 2011) menyebutkan bahwa valensi 

word of mouth dapat sebagai perilaku yang terjadi dari manifestasi perasaan 

pelanggan untuk merespon dalam berbagai cara komunikasi mengenai suatu 

obyek. Sedangkan aspek konatif dapat terjadi ketika pelanggan melakukan 

pembelian selanjutnya (Sylvana, 2006).  

 Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan formal kelanjutan dari 

pendidikan menengah. Pendidikan tinggi mempunyai peran yang penting dalam 

membantu meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan tinggi meletakkan 

mahasiswa sebagai konsumen atau pelanggan. Mahasiswa sebagai konsumen atau 

pelanggan dari perguruan tinggi memerlukan kualitas pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan pendidikannya. Kualitas pelayanan memiliki peran yang 

penting untuk membantu mahasiswa mencapai prestasi akademik di perguruan 

tinggi.  

 Perguruan tinggi swasta merupakan satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi dikelola secara mandiri oleh suatu yayasan. 

Indrajit dan Djokopranoto (2004) menyatakan bahwa perguruan tinggi swasta 

memiliki kesamaan dengan perusahaan dalam suatu dimensi korporasi. Kesamaan 

antara perguruan tinggi dengan perusahaan yaitu diperlukan transaksi pembelian 

produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen terhadap unit bisnis. Pembelian 

jasa oleh mahasiswa selalu diharapkan secara berkelanjutan pada setiap unit bisnis 
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(fakultas) di perguruan tinggi swasta yang telah menjadi pilihannya. Satu upaya 

dari perguruan tinggi swasta dalam mempertahankan dan meningkatkan daya 

saing dengan cara mengelola kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

mahasiswa, sehingga akan mempengaruhi kepuasan untuk berkontribusi pada 

terjadinya suatu valensi (positif) word of mouth (Wantara, 2009; Khraim, 2011).   

 Jumlah perguruan tinggi yang tercatat di lingkungan Ditjen Pendidikan 

Tinggi sampai dengan tahun 2008 sebanyak 3.016, terdiri atas 83 Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN) dan 2.933 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) (Sailah, 2009). 

Jumlah perguruan tinggi swasta lebih banyak dibandingkan dengan perguruan 

tinggi negeri, sehingga memberikan peluang bisnis untuk melakukan rekrutmen 

calon mahasiswa dan mempertahankan mahasiswa yang telah menentukan pilihan 

melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta. Kualitas pelayanan 

diperlukan oleh perguruan tinggi swasta untuk bersaing dalam memenuhi 

keinginan dan harapan mahasiswa yang telah menentukan pilihan di perguruan 

tinggi swasta. Sylvana (2006) melakukan penelitian bahwa masing – masing dari 

kualitas pelayanan dan kepuasan mahasiswa mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap intensi meregistrasi ulang mahasiswa, sedangkan kualitas 

pelayanan dan kepuasan mahasiswa secara bersama – sama berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap intensi meregistrasi ulang mahasiswa. 

 Wantara (2009) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat berpengaruh 

terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Hanaysha 

(2011) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan pada 

kepuasan mahasiswa di universitas. Jika kualitas pelayanan mampu menghasilkan 

kepuasan mahasiswa, maka akan terjadi valensi word of mouth yang positif. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

4 
 

Kualitas pelayanan yang menghasilkan ketidakpuasan akan terjadi valensi word of 

mouth yang negatif. Valensi word of mouth yang positif akan menguntungkan 

penyedia jasa pendidikan (Khraim, 2011; Teerawut, 2011). Sedangkan valensi 

negatif word of mouth yang mampu direspon melalui spontanitas usaha perbaikan 

pelayanan dengan benar oleh penyedia jasa akan menghasilkan kepuasan 

konsumen (Ekiz et al., 2008; Sumardy et al., 2011). Valensi word of mouth yang 

terjadi akan membantu perguruan tinggi swasta untuk memperhatikan kualitas 

pelayanan, sehingga dapat melakukan tindakan mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas pelayanan pada suatu kesempatan yang akan datang.  

 Universitas Muhammadiyah Malang merupakan satu perguruan tinggi swasta 

yang telah secara berkelanjutan berhasil memperoleh penghargaan Anugerah 

Kampus Unggul (2008 - 2012) oleh Kopertis wilayah VII Jawa Timur. Hal 

tersebut mencerminkan bahwa selain memiliki kualitas sebagai perguruan tinggi 

swasta yang unggul, Universitas Muhammadiyah Malang juga memiliki aspek 

kualitas pelayanan yang dirasakan bervariasi oleh mahasiswa. Kepuasan yang 

dirasakan oleh mahasiswa memberikan umpan balik kepada Universitas 

Muhammadiyah Malang melalui suatu valensi word of mouth yang beredar di 

masyarakat. Fenomena valensi word of mouth tentang Universitas 

Muhammadiyah Malang di masyarakat menjadi suatu daya tarik yang dapat 

digunakan sebagai promosi perguruan tinggi swasta kepada calon mahasiswa 

selanjutnya secara berkelanjutan.  

 Hanaysha et al. (2011) melakukan penelitian bahwa kualitas pelayanan suatu 

universitas akan berkontribusi menghasilkan kepuasan mahasiswa. Penelitian 

tentang pendidikan yang dilakukan oleh Khraim (2011) dan Teerawut (2011) 
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menjelaskan bahwa kepuasan mahasiswa akan berkontribusi pada terjadinya suatu 

valensi (positif) word of mouth di perguruan tinggi swasta. Penelitian Hanaysha et 

al. (2011), Khraim (2011), dan Teerawut (2011) memberikan wawasan bahwa 

kualitas pelayanan dan kepuasan mahasiswa merupakan faktor – faktor yang 

berkontribusi mempengaruhi valensi word of mouth.  

 Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian tentang hubungan kualitas 

pelayanan, kepuasan mahasiswa, valensi word of mouth, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti permasalahan tersebut di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Batasan penelitian yang dilakukan masih berada pada kualitas pelayanan 

administrasi yang diterima oleh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Malang.   

 

1.2 Perumusan masalah penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah pokok penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana dinamika proses perilaku konsumen pendidikan tinggi pada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dijelaskan berdasarkan pola 

hubungan antara variabel kualitas pelayanan, kepuasan mahasiswa, dan valensi 

word of mouth?”  

Masalah pokok tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga masalah penelitian yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap valensi word of 

mouth? 
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3. Apakah kepuasan mahasiswa berpengaruh terhadap valensi word of 

mouth?  

 

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

1. Menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa. 

2. Menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap valensi word of mouth. 

3. Menguji pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap valensi word of mouth. 

 

1.3.2 Kegunaan penelitian 

Dengan tersedianya pengetahuan sebagaimana tersebut dalam tujuan 

penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa : 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

pengembangan teori komunikasi pemasaran terutama yang terkait 

dengan kualitas pelayanan, kepuasan, dan valensi word of mouth.  

b. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi pada 

pengelola atau penyelenggara perguruan tinggi khususnya Universitas 

Muhammadiyah Malang penting untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan agar konsumen perguruan tinggi bersedia 

merekomendasikan kepada calon mahasiswa. Dengan demikian dapat 

berkontribusi dalam kebijakan melaksanakan kegiatan promosi untuk 

menarik calon mahasiswa baru. 
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