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Aisya Sintoresti Utami/118108046  

Analisis Bauran Pemasaran Universitas Paramadina (Studi Empiris Mahasiswa D3 

dalam Melanjutkan S1)  

 

Strategi bauran pemasaran dalam menarik minat calon mahasiswa untuk melanjutkan 

studi penting dilakukan pada institusi pendidikan tinggi khususnya bagi perguruan tinggi yang 

membuka kelas Paralel dimana tidak memiliki batasan usia sebagai syarat untuk mendaftar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana bauran pemasaran Universitas 

Paramadina dengan studi empiris mahasiswa D3 dalam melanjutkan S1.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif, dengan 

menggunakan jenis convenience sampling dimana pemilihan informan dilakukan berdasarkan 

pertimbangan kemudahan peneliti seperti; menyesuaikan dengan waktu, tenaga dan biaya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif eksploratif dengan 

hal yang akan di deskriptifkan pada penelitian ini adalah hasil analisis wawancara atas 

tanggapan yang diberikan oleh empat responden pada setiap dimensi bauran pemasaran 7P, 

mulai dari Product, Price, Place, Promotion, People, Physical evidence, dan Process terhadap 

apa saja dan bagaimana keputusan mereka untuk melanjutkan jenjang studi Strata 1 di 

Universitas Paramadina.  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa secara 

keseluruhan Universitas Paramadina telah melakukan strategi bauran pemasaran jasa 

pendidikan yang berdampak pada adanya minat dan keputusan mahasiswa lulusan Diploma 3 

untuk melanjutkan jenjang studi Strata 1 di Universitas Paramadina. Dengan keunggulan yang 

telah diakui sesuai tanggapan dari masing - masing responden yaitu terdapat pada dimensi Place 

dalam aspek lokasi strategis dan kemudahan akses menuju kampus, serta pada dimensi Process 

dalam aspek pelayanan akademik dan proses administrasi. Universitas Paramadina dapat 

meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh sumber 

daya yang berperan di Universitas Paramadina dan memperlengkap fasilitas penunjang sebagai 

upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Visi dan Misi Universitas. 

 

Kata kunci :  Bauran Pemasaran Jasa 7P, Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan, Keputusan  

Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
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Management Study Program 
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Aisya Sintoresti Utami/118108046 

Paramadina University Marketing Mix Analysis (Empirical Study of D3 Students in 

Continuing S1) 

 

The marketing mix strategy in attracting prospective students to continue their studies is 

important to do in higher education institutions, especially for the Universities that open a 

Parallel classes where they do not have an age limit as a condition for registering. This study 

aims to determine the extent of the Paramadina University marketing mix with empirical studies 

of D3 students in continuing S1. 

The research method used in this research is a qualitative study, using the type of 

convenience sampling where the selection of informants is done by considering the convenience 

of researchers such as; adjust to the time, effort and a cost. This research is using descriptive 

exploratory approach with the things that will be descriptive in this study is the result of 

interview analysis of the responses given by four respondents on each dimension of the 7P 

marketing mix, starting from Product, Price, Place, Promotion, People, Physical evidence, and 

Process on what and how, about their decision to continuing their undergraduate studies at 

Paramadina University. 

Based on the results of research that has been done, it is known that overall Paramadina 

University has implemented an institutional services marketing mix strategy that has an impact 

on the interests and decisions of Diploma 3 graduate students to continuing their 

undergraduate study at Paramadina University. With the advantages that have been recognized 

according to the responses from each respondent that is found is in the strategic location and 

easy access to campus aspects on Place dimension, also in academic services and 

administrative processes aspects on Process dimension of 7P services marketing mix. 

Paramadina University can improve the quality of education, increase the competence of all 

resources that play a role at Paramadina University and equip supporting facilities as an effort 

to achieve the University's Mission and Vision. 

 

 

Keywords  :  7P Services Marketing Mix, Institutional Services Marketing Mix Strategy, 

 Student Decisions. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas merupakan salah satu hak asasi 

manusia. Dalam mewujudkan pencapaian tersebut, peran institusi pendidikan khususnya 

institusi pendidikan tinggi membutuhkan mahasiswa sebagai investasi untuk maju dan 

berkembang yang dapat bermanfaat selama hidupnya. Adanya minat dari masyarakat dengan 

jenjang pendidikan terakhir berasal dari Diploma 3 yang memiliki keputusan untuk melanjutkan 

studi ke jenjang Strata 1 meningkat dari tahun ke tahun.  

Faktor dibalik meningkatnya minat masyarakat yang berasal dari lulusan Diploma 3 

tersebut untuk kembali melanjutkan studi salah satunya sebagai hasil outcome dari bauran 

pemasaran yang telah dijalankan pada Institusi Pendidikan Tinggi. Namun, dalam kondisi 

terkini ditemui bahwa daya tampung mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbatas. 

Sehingga diperlukan strategi khusus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berbeda dengan PTS 

lain. Besar kecilnya kemampuan untuk memperoleh mahasiswa tergantung dari penyampaian 

informasi tentang PTS yang bersangkutan, yang secara nyata terlihat dari strategi bauran 

pemasaran jasa yang diterapkan oleh setiap PTS (Kalsum, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengacu pada statistik gambaran umum perguruan tinggi (PT) status swasta di Provinsi 

DKI Jakarta, pada tahun 2018 terdapat 315 lembaga yang terdiri dari Universitas, Institut, 

Sekolah Tinggi, Akademi, Akademi Komunitas dan Politeknik, 1.624 program studi, 130.042 

total mahasiswa baru, 615.236 total mahasiswa terdaftar, 105.637 total lulusan dan 23.612 total 

dosen yang mengajar pada PTS di Provinsi DKI Jakarta (Nirmala, Attamimi, & Alami, 2018). 

Tabel 1.1 Gambaran Umum Perguruan Tinggi (PT) Tiap Provinsi Status Swasta 

Tabel 1.1 Gambaran Umum Perguruan Tinggi (PT) Tiap Provinsi Status Swasta 

 

 2017 – 2018 

 

 

Sumber: Statistik Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2018 oleh Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 
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Dari data tersebut diketahui bahwa banyaknya perguruan tinggi swasta di Provinsi DKI 

Jakarta berkompetisi untuk menjadi unggul dan mendapatkan akreditasi terbaik. Hal demikian 

diperlukan strategi bauran pemasaran perguruan tinggi swasta guna menghasilkan peserta didik 

yang berkualitas sesuai dengan spesialisasinya, dalam hal ini adalah program studi atau jurusan. 

Dilihat secara umum, mahasiswa yang memilih kelas paralel adalah mahasiswa yang 

memiliki pekerjaan di luar kegiatan perkuliahan dan tidak memiliki batasan usia untuk 

melanjutkan studi. Di Universitas Paramadina, kelas paralel telah dibuka sejak tahun 2017. 

Hingga tahun 2019 saat ini, fenomena tersebut didukung dengan tabel yang berisi data Peserta 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) menunjukan adanya pertambahan dari jumlah mahasiswa 

yang mendaftar dengan pilihan waktu kuliah yang dipilih yakni kelas Paralel Sabtu. 

Sesuai dengan sejak dibuka nya program kelas Paralel di Universitas Paramadina yaitu 

sejak tahun 2017, penyajian rekapitulasi data yang penulis ambil dari Bagian akademik 

Universitas Paramadina sebagai latar belakang dalam karya akhir ini adalah selama dua tahun 

ajaran, yaitu 2018/2019 dan 2019/2020, dimana dalam masa pendaftaran calon mahasiswa baru 

untuk kelas paralel, Universitas Paramadina membagi dua periode yaitu, periode pendaftaran 

yang dilaksanakan di sepanjang semester gasal dan periode pendaftaran yang dilaksanakan di 

sepanjang semester genap. Periode pendaftaran pada semester gasal dimulai sejak bulan 

September sedangkan periode pendaftaran pada semester genap dimulai pada bulan Februari. 

Dalam dua periode pendaftaran tersebut, Universitas Paramadina membagi kembali dengan 

jangka waktu pelaksanaan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru pada Gelombang 1, jangka 

waktu pelaksanaan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Gelombang 2 dan jangka waktu 

pelaksanaan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Gelombang 3, namun bersifat tidak tetap 

apabila terdapat amandemen dari pihak rektorat Universitas Paramadina.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Data Peserta Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) lulusan Diploma 3 Kelas 

Paralel Periode 2018 – 2019. 

BAGAN 1.1 DATA PESERTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) LULUSAN DIPLOMA 3 

KELAS PARALEL PERIODE 2018 – 2019 

 

 

Sumber: Bagian Akademik Universitas Paramadina 2019. 
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Berdasarkan pada referensi mengenai fenomena yang telah diuraikan, serta adanya 

peningkatan, penurunan maupun kestabilan pada total mahasiswa baru kelas Paralel Sabtu yang 

memutuskan untuk melanjutkan studi Strata 1 di Universitas Paramadina, dapat diketahui 

bahwa adanya strategi bauran pemasaran dalam menarik minat calon mahasiswa untuk 

melanjutkan studi penting dilakukan pada institusi pendidikan tinggi khususnya bagi perguruan 

tinggi yang membuka kelas Paralel dimana tidak memiliki batasan usia sebagai syarat untuk 

mendaftar. Strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi 

berdampak pada insight atau wawasan calon mahasiswa baru sehingga mengetahui pilihan 

perguruan tinggi maupun program studi yang diinginkan. Sehingga dari tinjauan penjelasan dan 

pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai 

“Analisis Bauran Pemasaran Universitas Paramadina (Studi Empiris Mahasiswa D3 dalam 

Melanjutkan S1)” 

 

Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa aspek yang perlu disesuaikan pada institusi pendidikan tinggi guna tetap 

menjaga sasaran mutu dan kualitas pendidikan seiring dengan perkembangan zaman. 

Banyaknya perguruan tinggi swasta di Jakarta turut berkompetisi khususnya dalam Banyaknya 

perguruan tinggi swasta di Jakarta turut berkompetisi khususnya dalam meningkatkan 

kurikulum yang digunakan, harga terjangkau serta kualitas sumber daya, sarana dan prasarana, 

sehingga adanya hal tersebut diperlukan analisis pada dimensi bauran pemasaran jasa 

pendidikan 7P yang berdampak pada adanya minat mahasiswa lulusan Diploma 3 untuk 

memutuskan untuk melanjutkan jenjang studi Strata 1 di Universitas Paramadina. Dengan 

demikian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana bauran pemasaran 

Universitas Paramadina dengan studi empiris mahasiswa D3 dalam melanjutkan S1” 

 

Batasan Penelitian 

Sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah, jelas dan memudahkan dalam 

menyusun penelitian, maka diberikan batasan penelitian bahwa penelitian ini dibatasi seputar 

keputusan mahasiswa kelas paralel Sabtu lulusan Diploma 3 program studi Manajemen 

angkatan 2018 sebagai subjek penelitian. Serta sejauh mana bauran pemasaran 7P 

mempengaruhi keputusan mahasiswa tersebut untuk melanjutkan jenjang studi Strata 1 di 

Universitas Paramadina.  
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bauran pemasaran Universitas 

Paramadina dengan studi empiris mahasiswa D3 dalam melanjutkan S1.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bauran pemasaran jasa pendidikan merupakan elemen - elemen organisasi pendidikan 

yang dapat dikontrol oleh organisasi dalam melakukan komunikasi dengan peserta didik, dan 

akan dipakai untuk memuaskan peserta didik (Hurriyati & Buchari, 2009). Menurut Lupiyoadi 

& Hamdani (2001), sebagai suatu bauran pemasaran jasa, elemen tersebut (produk, harga, 

promosi, tempat, orang, proses dan bukti fisik) saling mempengaruhi satu sama lain sehingga 

bila salah satu tidak tepat pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi pemasaran secara 

keseluruhan. 

 

1. Produk (Product) 

Menurut Tjiptono (2005), dimensi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikomunikasikan 

pasar sebagai pemenuhan kebutuhan. Selain itu, definisi dari dimensi produk dapat 

dipersepsikan oleh konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya; 

sehingga yang perlu diperhatikan dalam permasalahan produk adalah bahwa konsumen 

tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja, tetapi membeli benefit dan value dari produk 

tersebut (Kalsum, 2010). Dalam jasa pendidikan tinggi, produk atau jasa yang ditawarkan 

kepada mahasiswa adalah reputasi atau mutu pendidikan yang baik, prospek yang cerah 

bagi mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi, dan pilihan konsentrasi yang bervariasi 

sesuai dengan bakat dan minat. Reputasi dan prospek perguruan tinggi seperti 

menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi baik serta bisa diterima di dunia kerja 

dengan mudah (Hurriyati & Buchari, 2009). 

 

2. Harga (Price) 

Dalam arti sempit, dimensi harga adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu 

produk atau jasa, sedangkan dalam arti luas, harga merupakan jumlah dari nilai yang 

ditukar konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa (Kotler & 

Amstrong, 2008). Harga untuk jasa pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh mutu dari 

produk yang ditawarkan. Jika mutu produk tinggi, maka calon pelanggan bersedia untuk 

membayar lebih mahal, selama masih berada dalam batas keterjangkauan mereka. Dalam 
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konteks ini, harga merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk 

mendapatkan jasa pendidikan yang ditawarkan oleh suatu perguruan tinggi (Alma, 2009). 

 

3. Tempat (Place) 

Dimensi tempat atau place menurut Kotler & Keller (2009), merupakan lokasi yang 

digunakan untuk proses penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, dengan 

cakupannya yaitu lokasi yang strategis, akses menuju lokasi yang mudah untuk dijangkau, 

penempatan layout produk tersusun rapi dan teratur, keluasan areal, kenyamanan dan 

keamanan parkir kendaraan. Menurut Alma (2009), lokasi strategis dan mudah dicapai 

kendaraan umum, akan menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa. 

 

4. Promosi (Promotion) 

Promotion adalah sebagai arus informasi atas persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran (Swastha, 2000). Maisah, Mahdayeni, Maryam, & Alhaddad (2020) 

mengemukakan bahwa Promosi dapat pula dilakukan melalui keterlibatan alumni yang 

senantiasa ikut mempromosikan kepada masyarakat, hal demikian memberikan dampak 

signifikan karena masyarakat akan lebih percaya dengan kesaksian orang yang pernah 

terlibat di dalamnya. 

 

5. Orang atau sumber daya manusia (People) 

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka orang yang berfungsi sebagai 

penyedia jasa akan mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan, hal ini terwujud dari sikap 

dan tindakan karyawan dimana nantinya akan berpengaruh terhadap persepsi konsumen 

atau keberhasilan dari penyampaian jasa (Lupiyoadi & Hamdani, 2009). Menurut Hurriyati 

& Buchari (2009), people dalam jasa adalah orang - orang yang terlibat langsung dalam 

menjalankan segala aktivitas, serta sebagai faktor yang memegang peranan penting bagi 

seluruh organisasi. Administrator, dosen dan pegawai akademik merupakan sumber daya 

manusia dalam kaitannya dengan perguruan tinggi. Hal demikian perlu dilengkapi dengan 

kompetensi yang harus dimiliki sebab secara langsung menyampaikan jasa kepada 

mahasiswa tergantung dari cara penyampaian jasa yang dilakukannya (Hurriyati & 

Buchari, 2009). 
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6. Bukti Fisik (Physical Evidence) 

Menurut Yazid (2008), representasi tangible dalam bukti jasa disajikan dengan adanya 

interaksi antara konsumen dengan karyawan organisasi. Sementara dalam bukti fisik 

adalah mencakup seluruh aspek fasilitas fisik organisasi atau the servicescape seperti, 

lingkungan buatan manusia yang diciptakan maupun lingkungan fisik jasa. Elemen - 

elemen dari servicescape tersebut dapat mempengaruhi konsumen melalui atribut eksterior 

dan interior seperti, taman dan tempat parkir beserta rambu - rambu yang tersedia; serta 

atribut interior seperti, design, tata letak (layout), dan pencahayaan ruangan (Muhyidin, 

2014). 

 

7. Proses (Process) 

Proses merupakan gabungan dari seluruh aktivitas yang umumnya terdiri dari prosedur, 

jadwal dan hal - hal Rutin dimana jasa yang dihasilkan tersebut disampaikan kepada 

konsumen (Lupiyoadi & Hamdani, 2001). Untuk menyampaikan jasa dari produsen ke 

konsumen, Zeithaml & Mary Jo (2001) mengemukakan bahwa proses tersebut terdiri dari 

prosedur, mekanisme dan rangkaian kegiatan. Lebih lanjut, Hume & McColl-Kennedy 

(1999) mengemukakan bahwa Process adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan 

aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Kualitas jasa yang dihasilkan 

diantaranya dapat dilihat dari bagaimana jasa tersebut menghasilkan fungsinya dalam sudut 

pandang konsumen. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif. Narasumber 

yang akan diwawancarai merupakan subjek dalam penelitian ini, yaitu seluruh mahasiswa 

Paramadina kelas paralel D3 Sabtu program studi Manajemen angkatan 2018 semester Gasal, 

terdiri dari 4 (empat) subjek dengan proporsinya yaitu 2 (dua) mahasiswa perempuan dan 2 

(dua) mahasiswa laki - laki untuk menyeimbangkan data. Adapun alasan mengapa mahasiswa 

Paramadina kelas paralel D3 Sabtu program studi Manajemen angkatan 2018 semester Gasal 

tersebut dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini sebab berdasarkan data peserta penerimaan 

mahasiswa baru (PMB) lulusan Diploma 3 kelas paralel periode 2018 – 2019 oleh bagian 

akademik Universitas Paramadina, program studi Manajemen merupakan program studi urutan 

keempat yang memiliki jumlah mahasiswa baru paling sedikit dari lulusan D3 dengan total 7 

(tujuh) mahasiswa setelah program studi Desain Produk, Teknik Informatika dan Hubungan 

Internasional yang masing - masing total mahasiswa baru nya yaitu 0 (nol), 3 (tiga) dan 5 (lima) 

mahasiswa pada semester Gasal 2018 – 2019.  
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Serta apabila ditinjau menurut latar belakang pendidikan sebelumnya, mahasiswa lulusan 

D3 telah menempuh dunia perkuliahan sehingga mendapatkan pengalaman dan mendapatkan 

wawasan pengetahuan sesuai pada bidangnya, terutama dalam karakteristik pengetahuan 

(knowledge), keahlian (skill) dan karakter (character) (Novin & Tucker, (1993) dalam 

(Bawono, Novelsyah, & Lutfia (2006)) yang telah dimiliki dan didukung dengan adanya 

kegiatan diluar perkuliahan baik pekerjaan maupun ber-wirausaha. Hal tersebut berpengaruh 

terhadap kemampuan mengungkapkan terkait keterampilan dalam menyusun padanan kata 

khususnya secara ilmiah dan terstruktur, dimana hasil dari pernyataan responden tersebut 

dibutuhkan dan berguna dalam penelitian ini.  

Dalam penelitian ini menggunakan jenis convenience sampling dimana pemilihan 

informan dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan peneliti seperti; menyesuaikan 

dengan waktu, tenaga dan biaya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu deskriptif eksploratif dengan hal yang akan di deskriptifkan pada penelitian ini adalah 

hasil analisis wawancara atas tanggapan yang diberikan oleh empat responden pada setiap 

dimensi bauran pemasaran 7P, mulai dari Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 

evidence, dan Process terhadap apa saja dan bagaimana keputusan mereka untuk melanjutkan 

jenjang studi Strata 1 di Universitas Paramadina.  

Triangulasi data dalam penelitian ini merupakan kombinasi sumber data untuk mengkaji 

fenomena sosial yang sama (Denzin & Lincoln, 2009). Stainback (1988) dalam Sugiyono 

(2016) mengemukakan bahwa bahwa sasaran dalam triangulasi “the aim is not to determine the 

truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulations is to increase one’s 

understanding of what ever is being investigated.”adalah bukan untuk mencari kebenaran dari 

suatu fenomena, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data atau fakta 

yang telah diinvestigasi.  

Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri beberapa sumber data berupa 

dokumen tertulis seperti buku dan jurnal ilmiah terkait, yang kemudian dianalisis dengan 

memadukan dari hasil wawancara dan observasi berdasarkan yang penulis alami sejak 

pendaftaran hingga masa perkuliahan di Universitas Paramadina. Adanya wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal - hal yang lebih mendalam 

tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal 

tersebut tidak dapat ditemukan melalui observasi (Stainback (1988) dalam Sugiyono (2016). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Dimensi Product 

Diketahui reputasi yang dimiliki Universitas Paramadina baik akreditasi kampus dan 

akreditasi program studi Manajemen Paramadina adalah lumayan bagus dan cukup bagus. 

Meskipun terdapat salah satu responden yang merasa kurang memahami perihal akreditasi, 

namun berfokus kepada jurusan yang diinginkan ada di Paramadina dan berdasarkan 

sepengetahuannya memiliki reputasi yang lumayan bagus. Menurut Prasetyo (2014), status 

akreditasi suatu perguruan tinggi merupakan cermin kinerja perguruan tinggi yang 

bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi, serta relevansi suatu program studi yang 

diselenggarakan. Peningkatan mutu tersebut dapat terlihat pada pencapaian kecakapan 

akademik dan non akademik yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan 

masyarakat dalam berbagai bidang baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional 

(Anwar, 2016). Sedangkan dalam kebijakan akreditasi, akan memberikan dampak terhadap 

terbentuknya visi dan misi yang berorientasi pada masa depan perguruan tinggi swasta dan 

menuntut organisasi perguruan tinggi untuk mampu menghasilkan produk dan jasa 

berkualitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Prasetyo, 2014). 

Dalam aspek kurikulum pendidikan yang ditawarkan, diketahui sudah sesuai sehingga 

update menyesuaikan dengan perkembangan zaman terkini.  Hal tersebut menunjang 

reputasi dan kompetensi yang dimiliki mahasiswa setelah lulus kuliah (Hurriyati & Buchari, 

2009). Kemudian apabila lembaga perguruan tinggi memahami salah satu produknya yaitu 

kurikulum mutu pendidikan yang dimiliki, dapat berguna untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan kesesuaiannya atas kebutuhan pasar tenaga kerja, yang berdampak pada 

respon positif masyarakat dengan adanya keputusan mahasiswa dalam memiliki perguruan 

tinggi sebagai tempat belajar selama menempuh pendidikannya tersebut (Kalsum, 2010). 

Serta dalam aspek keuntungan atau manfaat yang didapatkan setelah menjadi mahasiswa, 

diketahui mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan 

bidang nya yaitu Manajemen, menghemat waktu perkuliahan karena hanya tatap muka pada 

hari Sabtu, dan mendapatkan fasilitas yang sama meskipun saat mendaftar di kampus 

Paramadina adalah pada tahap akhir serta menambah teman dan wawasan. Hal demikian 

didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Kalsum (2010), bahwa pada dimensi produk 

yang merupakan hasil produksi produsen sehingga dapat membentuk persepsi konsumen, 

salah satunya yaitu konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk melainkan membeli 

benefit dan value yang terdapat pada produk tersebut.  
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2. Dimensi Price 

Harga adalah jumlah dari nilai yang ditukar konsumen untuk manfaat memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa (Kotler & Amstrong, 2008). Diketahui dalam aspek biaya 

dan angsuran pembayaran kuliah yang dirasakan responden sejak memutuskan untuk 

melanjutkan jenjang studi S1 hingga menjadi mahasiswa program studi Manajemen kelas 

paralel D3 di Universitas Paramadina adalah merasa terbantu dengan adanya sistem 

angsuran per-bulan sehingga dirasakan terjangkau, meskipun terdapat salah satu responden 

yang menyatakan bahwa biaya yang ditawarkan cukup mahal sebab mendaftar pada 

gelombang ketiga dan rata - rata responden merasakan adanya kendala di seputar sistem 

konfirmasi pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kuliah yang 

dirasakan singkat.  

Mowen & Minor M. (1998) mengemukakan konsumen cenderung menggunakan harga 

sebagai indikator kualitas. Demikian seperti yang dikemukakan oleh Alma (2009) bahwa 

mutu dari produk yag ditawarkan berpengaruh pada harga dalam jasa pendidikan tinggi; 

dimana apabila mutu produk tinggi, maka calon pelanggan bersedia untuk membayar lebih 

mahal selama masih berada dalam batas keterjangkauan mereka.  

Baik pada sisi konsumen maupun produsen, hal - hal yang perlu dipertimbangkan pula 

dalam penetapan harga di perguruan tinggi antara lain adalah SPP, biaya pembangunan, dan 

biaya laboratorium, pemberian beasiswa, prosedur pembayaran dan syarat cicilan (Hurriyati 

& Buchari, 2009). Sehingga diketahui dalam aspek pemberian beasiswa, terdapat hasil 

bahwa seluruh responden tidak mengetahui adanya pemberian beasiswa untuk kelas paralel 

di Universitas Paramadina, diketahui pula terdapat latar belakang bahwa melanjutkan S1 

adalah untuk pendidikan dan karir di masa depan, hal tersebut tidak menjadi faktor utama 

dalam pemilihan Universitas sebagai tempat untuk melanjutkan S1. Namun demikian, 

terdapat salah satu responden yang tetap tertarik karena potongan biaya pendaftaran berupa 

adanya diskon yang ditawarkan saat menentukan Universitas sebagai tempat untuk 

melanjutkan pendidikan tersebut. 

 

3. Dimensi Place 

Dimensi tempat atau place merupakan lokasi yang digunakan untuk proses penyampaian 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen, dengan cakupannya yaitu lokasi yang strategis, 

akses menuju lokasi yang mudah untuk dijangkau, penempatan layout produk tersusun rapi 

dan teratur, keluasan areal, kenyamanan dan keamanan parkir kendaraan Kotler & Keller 

(2009). Demikian seperti yang telah dikemukakan oleh Hurriyati & Buchari (2009) yaitu 

penentuan lokasi suatu perguruan tinggi akan mempengaruhi preferensi calon pelanggan 
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dalam menentukan pilihan. Sehingga diketahui seluruh responden menyatakan bahwa lokasi 

strategis yang dimiliki memudahkan dalam perjalanan menuju Universitas Paramadina. 

Kemudian dalam aspek kemudahan akses, diketahui bahwa rata - rata responden 

menyatakan bahwa adanya kemudahan akses yang dapat dicapai dengan kendaraan, baik 

transportasi pribadi maupun transportasi umum. Meskipun terdapat salah satu responden 

menyatakan bahwa kurang mengerti akan hal tersebut sebab kurang memakai transportasi 

umum.  

Menurut Maisah, dkk. (2020), lokasi letak lembaga pendidikan yang mudah dicapai 

kendaraan umum, cukup berperan sebagai dasar pertimbangan bagi calon peserta didik 

dalam memilih lembaga pendidikan. Mereka menyenangi lokasi di kota dan yang mudah 

dicapai oleh kendaraan umum atau terdapat fasilitas transportasi seperti, bus atau kereta. 

Serta dalam aspek kondisi lahan parkir dan keamanan parkir kendaraan diketahui bahwa 

kondisi lahan parkir di Universitas Paramadina terkadang agak penuh, kurang mencukupi, 

tidak terlalu luas, dan kurang luas. Sedangkan dalam segi keamanan parkir sudah bagus dan 

cukup aman. Adanya pernyataan tersebut, didukung pula oleh teori yang dikemukakan oleh 

(Hurriyati & Buchari, 2009) bahwa kondisi lahan parkir dan lingkungan belajar yang 

kondusif akan mempengaruhi preferensi calon pelanggan dalam menentukan pilihan. 

 

4. Dimensi Promotion 

Menurut Lupiyoadi & Hamdani (2001) menyatakan bahwa kegiatan promosi tidak hanya 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai 

alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan membeli atau menggunakan jasa sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya. Dalam hal ini, diketahui bahwa rata - rata responden 

mendapatkan media promosi mengenai Universitas Paramadina melalui website, media 

sosial dan brosur; serta tidak memiliki kerabat di Universitas Paramadina. Meskipun terdapat 

salah satu responden menyatakan bahwa tidak mengetahui media promosi dari yang lain 

misalnya sosial media atau lainnya, namun justru tertarik karena mendapatkan ajakan teman 

yang telah lebih dahulu mendaftar di Paramadina.  

Seperti yang telah dikemukakan oleh Maisah, dkk. (2020) bahwa keterlibatan alumni 

yang senantiasa ikut mempromosikan kepada masyarakat akan memberikan dampak 

signifikan karena adanya kesaksian orang yang pernah terlibat di dalamnya. Hal demikian 

terjadi pula komunikasi yang menginformasikan kepada pelanggan potensial mengenai 

keberadaan sebuah produk dan membujuk mereka untuk memilih produk yang memiliki 

kapabilitas memuaskan tersebut (Alma, 2009). 
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5. Dimensi People 

Pada pemasaran jasa pendidikan, People merupakan orang - orang yang terlibat langsung 

dalam menjalankan segala aktivitas serta sebagai faktor yang memegang peranan penting 

bagi seluruh organisasi (Hurriyati & Buchari, 2009), serta “All human actors who play a part 

in service delivery and thus influence the buyer’s perceptions: namely, the firm’s personnel, 

the customer and other cutomers in the service environment” (Seluruh ‘aktor’ manusia yang 

berperan dalam penyampaian layanan dan mempengaruhi persepsi pembeli yaitu, personel 

perusahaan, pelanggan dan pelanggan lainnya di lingkungan layanan) Zeithaml & Mary Jo 

(2001).  

Sehingga diketahui pengalaman yang dialami oleh masing - masing responden sejak 

mendaftar hingga menjadi mahasiswa kelas paralel Sabtu D3 program studi Manajemen di 

Universitas Paramadina terkait aspek pandangan terhadap pegawai akademik, dosen dan 

masyarakat kampus adalah beragam, rata - rata responden mengakui bahwa merasa pegawai 

akademik cukup bagus dan ramah, meskipun pada salah satu responden merasa beberapa 

pegawai yang memang slow respon dan juga fast respon, namun mengakui adanya kinerja 

bagus yang dimiliki OB Paramadina sebab on-time dalam mempersiapkan alat - alat kuliah 

maupun konsumsi untuk Dosen; serta pernyataan dari dua responden merasa mendapat 

bimbingan materi perkuliahan oleh Dosen meskipun diluar jam kuliah dan adanya hal 

tersebut dapat membangun suasana untuk belajar. Menurut (Lupiyoadi & Hamdani, 2009), 

dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, orang yang berfungsi sebagai penyedia jasa 

akan mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Oleh karenanya, perlu dilengkapi dengan 

kompetensi yang harus dimiliki sebab secara langsung menyampaikan jasa kepada 

mahasiswa tergantung dari cara penyampaian jasa yang dilakukannya (Hurriyati & Buchari, 

2009). 

 

6. Dimensi Physical Evidence 

Dalam bukti jasa, representasi tangible disajikan berupa adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan organisasi (Yazid, 2008). Kemudian cakupan pada bukti fisik 

adalah seluruh aspek fasilitas fisik organisasi, salah satunya lingkungan buatan manusia 

yang diciptakan (Muhyidin, 2014).  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa 

adanya keragaman pernyataan responden dalam aspek pertama yaitu gaya bangunan atau 

arsitektur, dimana hal tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan untuk melanjutkan 

S1 di Universitas Paramadina. Masing - masing responden memiliki pernyataan tersendiri, 

antara lain merasa bangunan biasa saja namun merasa nyaman untuk belajar, bentuk 
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bangunan membuat lebih bisa berinteraksi dengan banyak orang sebab adanya tempat untuk 

duduk santai serta disediakan tempat untuk charge sehingga merasa nyaman, gaya bangunan 

atau arsitektur berdasarkan apa yang dilihat adalah identik dengan bangunan lama apabila 

dilihat dari depan namun terdapat beberapa bangunan yang cukup modern yang terlihat pada 

kelas dan perpustakaan, serta merasa tampilan depan gedung mencirikan khas Paramadina 

yang berbentuk piramid. Seperti yang telah dikemukakan oleh Hurriyati & Buchari (2009) 

bahwa gaya bangunan yang akan menjadi esensi sebagai kesesuaian antara segi estetika 

dengan fungsionalnya sebagai lembaga pendidikan. 

Demikian halnya dalam aspek kedua yaitu desain dan layout kampus serta ruang kuliah, 

masing - masing responden memiliki pernyataan tersendiri, antara lain bentuk kampus sudah 

cukup memenuhi standar yang tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek, kemudian merasa 

nyaman dan pas sebab ruangan kuliah tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil, serta merasa 

desain sudah sesuai kebutuhan karena menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa pada setiap 

kelasnya dan meskipun bangunan dari depan terlihat kecil, namun saat masuk ke dalam 

dirasakan cukup luas. Sehingga diketahui bahwa atribut eksterior dan interior tersebut turut 

memengaruhi konsumen dari servicescape atau fasilitas fisik yang dimiliki (Muhyidin, 

2014). 

Sementara dalam aspek ketiga yaitu fasilitas penunjang pendidikan, diketahui pula 

adanya keragaman pernyataan berdasarkan apa yang dialami oleh masing - masing 

responden sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk melanjutkan studi 

Strata 1 di Universitas Paramadina, antara lain karena kelasnya yang nyaman full AC dan 

parkiran yang cukup untuk sarana parkir mobil; terdapat banyak stop kontak mulai dari lobby 

hingga ke depan - depan kelas dan kantin; terdapat fasilitas umum seperti banyaknya tempat 

duduk untuk nongkrong, terdapat beberapa buku - buku perpustakaan yang tersedia sehingga 

dirasakan menunjang dan nyaman, walaupun pada fasilitas kantin dirasakan kurang 

memadai; serta adanya auditorium untuk kelas umum yang dapat menampung banyak orang 

sehingga dirasakan sangat berguna. Menurut Maisah, dkk., (2020), buku - buku 

perpustakaan yang terkini atau up to date memudahkan mahasiswa mencari sumber yang 

mereka butuhkan di perpustakaan dan adanya tempat kondusif untuk membaca maupun 

berdiskusi dapat merefleksikan kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh perguruan 

tinggi. Adanya kelengkapan fasilitas penunjang pendidikan yang dimiliki oleh perguruan 

tinggi, dapat memengaruhi pula kekuatan dari bauran pemasaran jasa pendidikan (Hurriyati 

& Buchari, 2009) dalam tujuannya yaitu untuk mencapai misi dan menunjang visi perguruan 

tinggi. 
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7. Dimensi Process 

Menurut Lupiyoadi & Hamdani (2001) Process merupakan gabungan dari seluruh 

aktivitas yang umumnya terdiri dari prosedur, jadwal dan hal - hal rutin dimana jasa yang 

dihasilkan tersebut disampaikan kepada konsumen. Dalam hal jasa pendidikan tinggi, 

Process adalah serangkaian kegiatan yang dialami mahasiswa selama dalam pendidikannya. 

Berdasarkan keseluruhan pernyataan responden dalam aspek pertama yaitu pelayanan 

akademik dan proses administrasi yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui rata - rata 

responden menyatakan sudah cukup baik dan cukup bagus, antara lain mendapatkan 

pelayanan cukup baik dan merasakan keramahan dari pegawai akademik; merasa ramah saat 

menyampaikan informasi, merasa terbantu apabila terdapat kendala, menjalankan evaluasi 

dan pembaruan yang lebih baik lagi sesuai saran dari kuesioner yang telah diberikan 

sehingga mahasiswa merasa diperhatikan kenyamanannya; merasa cukup bagus sebab telah 

dilayani dengan kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi calon mahasiswa pada masa 

dahulu; serta merasa pelayanan ramah dan mendapatkan arahan secara detail oleh pihak 

akademik. 

Untuk menyampaikan jasa dari produsen ke konsumen, Zeithaml & Mary Jo (2001) 

mengemukakan bahwa proses tersebut terdiri dari prosedur, mekanisme dan rangkaian 

kegiatan. Sehingga diketahui dalam aspek kedua mengenai mekanisme perkuliahan, masing 

- masing responden memiliki pernyataan tersendiri, antara lain menyukai sistem perkuliahan 

Sabtu yang ditambah dengan e-learning sehingga merasa tertarik; tetap dapat belajar melalui 

online meskipun masa perkuliahan singkat dan dapat diskusi dengan Dosen walaupunn 

bukan pada jam waktu kuliah sehingga merasa dibimbing agar setelah lulus mendapatkan 

ilmu yang sesuai dengan bidangnya; merasa mekanisme perkuliahan kurang bagus sebab 

belum adanya informasi secara meluas pada saat pendaftaran di gelombang terakhir, 

sehingga responden merasa yang dibutuhkan oleh mahasiswa baru adalah informasi - 

informasi seputar fasilitas dan seputar pendidikan karena merasa pengalaman tersebut adalah 

hal yang tidak dapat dilupakan; serta adanya e-learning sebagai penunjang untuk belajar 

mandiri mahasiswa di rumah. Pada bentuk pemasaran jasa, pelanggan atau konsumen jasa 

terlibat secara aktif sebagai bagian dari jasa itu sendiri di dalam proses pemenuhannya. Hal 

demikian dapat diketahui pula bahwa dimensi Process adalah salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam pemasaran, khususnya dalam bentuk jasa (Maisah, dkk., 2020) sebab 

pelanggan jasa akan sering merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa 

tersebut (Wibisono, 2014). 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan dan pembahasan yang telah dijabarkan 

pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Universitas Paramadina 

telah melakukan bauran pemasaran jasa sebagai salah satu strategi pemasaran jasa pendidikan 

dengan tetap memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi yang dimilikinya. Seluruh elemen 

dalam bauran pemasaran jasa tersebut adalah saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama 

lain, khususnya dalam menarik minat masyarakat untuk melanjutkan studi di Universitas 

Paramadina. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya dalam lingkup bauran pemasaran jasa pendidikan, terdapat beberapa saran antara 

lain adalah meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh 

seluruh sumber daya yang berperan di Universitas Paramadina dan memperlengkap fasilitas 

penunjang, hal demikian sebagai pendukung pula untuk mencapai Misi Universitas Paramadina 

yaitu dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, terkelola secara 

profesional dan menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim 

akademik yang mendukung tercapainya visi universitas. 
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