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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan  penyelenggara pendidikan 

tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa. Sedangkan tenaga 

pendidik perguruan tingggi disebut dosen. Menurut jenisnya, perguruan tinggi 

dibagi menjadi dua yakni perguruan tinggi negeri dan swasta, perguruan tinggi 

negeri adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah sedangkan 

perguruan tinggi swasta. Universitas swasta adalah salah satu bentuk perguruan 

tinggi swasta menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, 

perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang didirikan dan 

diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara yang 

berbadan hukum yang berprinsip nirlaba misalnya yayasan. Perbedaanya dengan 

perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta tidak didirikan oleh pemerintah 

atau Negara. Perguruan tinggi swasta dapat berupa Akademi, Politeknik, Sekolah  

tinggi, Institut, atau Universitas. 

Strategi pemasaran merupakan hal yang penting bagi perusahaan atau 

lembaga pendidikan dimana merupakan suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan. 

Dalam industri jasa peran strategi pemasaran menjadi salah satu hal yang penting. 

Dikarenakan suksesnya pemasaran ditentukan oleh strategi yang dibuat. Proses 

pemuas keinginan dan kebutuhan konsumen pemakai jasa dalam pertumbuhannya 

industry jasa pun tidak lepas dari persaingan sehingga dibutuhkan adanya usaha-

usaha dibidang pemasaran jasa yang sedikitnya berbeda dari pendekatan 

pemasaran produk berwujud. 
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“Aktivitas pemasaran jasa pendidikan yang terdahulu dianggap “tabu” 

karena berbau bisnis dan cenderung berorientasi pada laba (profit oriented), 

sekarang ini sudah dilakukan secara terbuka dan terang-terangan.” Konsep input, 

proses dan output menjadi kajian yang telah dimantapkan dan inovasi-inovasi 

tersebut akan menjadi sebuah kajian pemasaran yang menarik.. Upaya untuk 

mendapatkan input yang cakap dan matang (calon mahasiswa), telah menjadi 

tuntutan yang wajib dipenuhi dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan 

kompetisi antar sekolah. “Pemasaran menjadi sesuatu yang mutlak harus 

dilaksanakan oleh sekolah, selain ditujukan untuk memperkenalkan, fungsi 

pemasaran di lembaga pendidikan adalah untuk membentuk citra baik terhadap 

lembaga menarik sejumlah calon mahasiswa.” 

Marketing adalah suatu proses social dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapat kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Marketing dalah 

usaha untuk menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada 

orang-orang yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan 

promosi dan komunikasi yang tepat. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang 

diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui 

proses pertukaran.
1
  

Persaingan dalam dunia pendidikan menjadi tidak dapat terelakan lagi 

banyak lembaga pendidikan yang di tinggalkan oleh pelangganya sehingga 

beberapa tahun ini banyak terjadi marger dari beberapa lembaga pendidikan. 

                                                           
1
 Kotler Philip, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT Macan Jaya, 2009), hlm. 28  



3 

 

Kemampuan administrator untuk memahami pemasaran pendidikan menjadi 

prasyarat dalam memepertahankan dan meningkatkan pertumbuhan lembaganya. 

Pendidikan merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga 

pendidikan yang bersifat non profit, sehingga hasil dari proses pendidikan kasad 

mata. Untuk mengenal pemasaran pendidikan maka kita terlebih dahulu 

mengetahui pengertian dan karakteristik jasa dan konsep pemasaran sehingga 

penerapan strategi pemasaran  dan konsep pemasaran ada pada posisi yang tepat 

sesuai dengan nilai dan sifat dari pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, 

pendidikan yang dapat dipasarkan ialah pendidikan yang: (1) ada produk sebagai 

komoditas, (2) produk memiliki standar, (3) punya pangsa dan sasaran yang jelas, 

(4) punya jaringan dan media, dan (5) tenaga pemasar. 

Marketing mix adalah suatu perangkat di lembaga pendidikan yang terdiri 

dari 4 variabel yaitu produk, struktur harga (price), kegiatan promosi dan saluran 

distribusi dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan pemasaran 

lembaga pendidikan yang bisa memberikan kepuasan dalam pemenuhan 

kebetuhan konsumen yang dipilih atau segemen pasar yang diharapkan. 

Kotler mendefinisikan bahwa bauran pemasaran adalah kelompok kiat 

pemasaran yang digunakan lembaga pendidikan utuk mencapai sasaran 

pemasaranya dalam pasar sasaran.
2
 Sedangkan Jerome Mc-Carthy dan Fady 

Tjiptono merumuskan bauran pemasran menjadi 4 (product, price, promotion, dan 

place).
3
 

                                                           
2
 Ibid., hlm.442  

3
 Tjiptono Fandy, Pemasaran Jasa, (Jakarta: Bayu Media Publishing, 2006)  
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Dalam mencapai strategi pemasaran yang tepat dan terbaik untuk 

diterapkan, salah satunya adalah lembaga pendidikan dapat melihat dari bauran 

pemasaran. Hal tersebut penting karena bauran pemasaran merupakan salah satu 

pokok pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu 

produk.
4
 

Jika lembaga pendidikan tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan 

konsumen, maka dapat dipastikan bahwa lembaga pendidikan akan kehilangan 

banyak kesempatan untuk menjaring konsumen dan produk yang ditawarkan akan 

sia-sia. Manajemen marketing sangat mempengaruhi keberhasilan suatu lembaga 

pendidikan untuk bisa bertahan didalam pangsa pasar. 

Marketing mix memegang peranan yang sangat penting dalam upaya 

mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan, karena marketing mix atau bauran 

pemasaran merupakan salah satu strategi dalam mentranformasikan alur informasi 

dari lembaga pendidikan kepada konsumen. 

Oleh karena itu diperlukan strategi marketing yang dapat memberikan 

pengaruh untuk menentukan berhasil atau tidaknya dalam memasarkan 

produknya. Apabila strategi yang dilaksanakan lembaga pendidikan tersebut 

mampu memasarkan produknya dengan baik, hal ini berpengaruh terhadap tujuan 

dari lembaga pendidikan. 

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu dosen sekaligus 

petugas di bagian penjaminan mutu yakni pak Eddy Hamka mengatakan bahwa: 

                                                           
4
 Assauri Sofjan, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 

Hlm. 73  
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“Strategi pemasaran sangat penting untuk menarik minat dan menaikkan 

jumlah mahasiswa karena dengan adanya pemasaran jumlah mahasiswa 

meningkat pesat.  Universitas Muhammadiyah Kendari berupaya 

menerapkan strategi pemasaran ini sejak tahun 2015 terbukti dari survey 

bahwa kenaikan jumlah mahasiswa di  Universitas tersebut meningkat 

terdata pada tahun 2017 mahasiswa yang mendaftar sebanyak 1.500 orang 

sedangkan pada tahun 2018 jumlah mahasiswa yang mandaftar meningkat 

menjadi 1.700 orang dan jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Kendari  secara keseluruhan berjumlah 5.434 orang. (wawancara pada 

tanggal 8 maret 2019).
5
 

Berkaitan dengan hal diatas, staf biro akademik ibu Murniati mengatakan bahwa: 

“Berhubung pemasaran masih dilakukan oleh Dosen dan Staf dan masih 

menjadi tanggung jawab bersama.  pemasaran di yang kami lakukan itu 

model perencanaanya bersifat terencana dan tidak terencana misalnya yang 

terencana ada yang rutin dilakukan misalnya sosialisasi ke berbagai 

daerah-daerah, sedangkan yang tidak terencana itu misalnya pada proses 

KKA (Kuliah Kerja Amaliah) dan kegiatan kampus seperti ulang tahun 

kampus dengan mengadakan jalan santai pada kegiatan itulah dilakukn 

promosi kampus. Untuk kuliah di UMK juga mudah apalagi bagi 

penghafal quran masuk tanpa tes tidak seribet ketika ingin mendaftar ke 

kampus Negeri, untuk menarik minat calon mahasisa baru maka berbagai 

beasiswa di perlihatkan dari beasiswa rector, BI, dan jenis beasiswa lainya 

kemudian kampus juga bekerja sama dengan bebagi pemda salah satunya 

PEMDA Bombana, Wawonii dan pelabuhan perikanan samudra, Balai 

karantina, Ombudsman, kemudian ada beberapa program studi yang masih 

minim mahasiswanya, untuk masuk k program studi itu di beri kemudahan 

tidak membayar uang pendaftaran dan dibebaskan uang SPP selama 2 

semester untuk merangsang minat mahasiswa. (wawancara pada tanggal 8 

maret 2019).
6
 

Hal diatas diperkuat oleh tanggapan Humas UMK mengatakan bahwa: 

Pada tanggal 8 Februari 2019 UMK menjadi salah satu utusan perguruan 

tinggi yang mewakili Indonesia pada kegiatan melayu day ke 6 di taman 

Gajah Putih, Provinsi Yala, Thailand dan di ikuti oleh 3 Negara yaitu 

Indonesia, Malaysia, dan tentunya Thailand sebagai tuan rumah sendiri. 

                                                           
5
 Eddy Hamka, Dosen Universitas Muhammadiyah Kendari. Wawancara, Tanggal 8 

Maret 2019 
6
 Murniati, Staf Biro Akademik Universitas Muhammadiyah Kendari. Wawancara, 

Tanggal 8 Maret 2019 
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Kegiatan ini UMK berkesempatan menampilkan dua tarian tradisional 

Sulawesi Tenggara yakni tarian lulo dan tarian mondotambe acara ini juga 

dijadikan ajang promosi Universitas Muhammadiyah Kendari. Pentingnya 

strategi pemasaran berpengaruh pada kenaikan jumlah mahasiswa yang 

signifikan pada lembaga tersebut. (wawancara pada tanggal 9 maret 

2019).
7
 

 

Pemaduan pemasaran yang seimbang antara Product, Price, Place, dan 

Promotion  Menjadikan lembaga ini mampu bersaing mulai mencapai alur 

persaingan dalam lingkup pendidikan yang sebenarnya. 

Produck yang dimaksud adalah yang pertama produk yang dimaksud 

disini adalah cara pihak kampus memasarkan kampus dengan mempromosikan 

keunggulan kampus misalnya promosi beasiswa-beasiswa atau pembinaan-

pembinaan yang ada di UMK ditawarkan bagi calon mahsiswa yang akan 

melanjutkan dan mendaftarkan dirinya ke Universitas Muhammadiyah Kendari 

dan produk lain-lainya kedua Price, yang dimaksud disini adalah harga atau biaya 

perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Kendari yang cukup terjangkau ketiga 

Place, adalah kampus Universitas Muhammadiyah Kendari memiliki lokasi yang 

strategis  ke empat   Promotion, yang dimaksud disini adalah promosi yang 

dilakukan pihak kampus cukup maksimal promosi dilakukan dan dibuat 

sedemikian rupa mulai dari baliho, brousur, maupun promosi yang dilakukan di 

media social. Menjadikan lembaga ini mampu bersaing mulai mencapai alur 

persaingan dalam lingkup pendidikan yang sebenarnya. 

Alasan saya mengambil judul ini karena sangat banyak perguruan tinggi 

swasta di Kota Kendari namun UMK paling diminati oleh masyarakat terbukti 

                                                           
7
 Humas Universitas Muhammadiyah Kendari, Wawancara. Tanggal 9 Maret 2019 
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dengan jumlah mahasiswanya yang lebih banyak dari Universitas Swata lain yang 

ada di kota Kendari UMK sendiri memiliki jumlah mahasiswa pada tahun 2018 

tercatat yakni 5.434 sedangkan mahasiswa Unsultra pada tahun 2018 tercatat 

sebanyak 1.014 mahasiswa dan Unusra memiliki jumla mahasiswa tercatat pada 

tahun 2018 yakni 453 mahasiswa. Saya melihat bukan berdasarkan tahun berdiri 

tetapi pada strategi pemasaranya, itulah mengapa penulis tertarik meneliti strategi 

pemasaranya. 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis mengambil penelitian 

dengan judul : Strategi Pemasaran Universitas Muhammadiyah Kendari. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti hanya 

tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Strategi Pemasaran yang dilakukan 

Universitas Muhammadiyah Kendari. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimana strategi memasarkan  Universitas Muhammadiyah Kendari dan 

perkembangannya? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat  strategi dalam memasaran  

Universitas Muhammadiyah Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk memperjelas sasaran yang akan di cari dan berdasarkan rumusan 

masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui strategi memaskan Universitas Muhammadiyah Kendari 

dan perkembanganya. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

strategi memasaran Universitas Muhammadiyah Kendari. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kajian ilmiah maupun 

langkah nyata dalam hal strategi pemasaran perguruan tinggi untuk 

meningkatkan jumlah mahasiswa. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi penulis, memberikan informasi dan menambah wawasan akan 

pentingnya penerapan strategi pemasaran perguruan tinggi di Universitas 

Muhammadiyah Kendari.. 

b. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan sapat memberikan 

masukan khususnya mengenai strategi pemasaran perguruan tinggi di 

Universitas Muhammadiyah Kendari. 

c. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah kepustakaan kependidikan dan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

d. Bagi Mahasiswa, melalui penelitian ini mahasiawa menjadi mengerti 

tentang strategi pemasaran dalam lembaga pendidikan. 
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F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan, 

penulis merasa perlu menjelaskan maksud variabel judul penelitian sebagai 

berikut: 

1. Strategi 

Strategi yang di maksud di sini adalah rencana awal yang dibuat oleh 

pihak kampus Universitas Muhammadiyah Kendari untuk menggaet calon 

mahasiswa baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk 

persaingan yang lebih kompetitif untuk mencapai tujuan lembaga 

2. Pemasaran 

Pemasaran yang di maksud disini adalah aktivitas yang dilakukan 

dalam menawarkan jasa dengan memperlihatkan keunggulan-keunggulan 

dalam lembaga pendidikan agar dapat bersaing dan dapat memuaskan 

kebutuhan pelanggan dan mendapatkan perhatian. 

3. Strategi Pemasaran  

Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan 

dan aturan yang memberikan arahan kepada usaha-usaha pemasaran jasa 

pendidikan dari waktu ke waktu, terutama sebagai tanggapan lembaga 

pendidikan dalam menghadapi tantangan lingkungan dan keadaan pesaing 

yang selalu berubah. 

4. Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi  yang dimaksud disini adalah perguruan tinggi swasta  

tempat belajar mengajar sekaligus jenjang tertinggi dalam menempuh 

pendidikan.. 


