
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi selain produksi dan distribusi. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan konsumsi. 

Konsumsi merupakan kegiatan yang dialkukan dengan menggunakan, 

menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang ataupun jasa. Pelaku kegiatan 

konsumsi disebut konsumen. Tujuan konsumsi adalah memperoleh kepuasan 

setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran yang berarti terpenuhinya 

berbagai macam kebutuhan.  

 Menurut Priansa (2017:62) perilaku konsumen merupakan perilaku yang 

ditampilkan oleh konsumen saat mereka mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan menghabiskan produk dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginanya. Sedangkan menurut Loudon dan Bita (dalam Suryani 2012:7) 

perilaku konsumen mencakup proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang 

dilakukan konsumen secara fisik dalam pengevaluasian, perolehan penggunaan 

atau mendapatkan barang dan jasa. 

 Salah satu lapisan konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi adalah 

mahasiswa. Mahasiswa merupakan orang yang sedang menempuh pendidikan 

tinggi dalam suatu perguruan tinggi. Pada dasarnya kebutuhan setiap mahasiswa 

(pelajar) dalam menjalani proses pendidikan tentunya sama yaitu mendapatkan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan nantinya dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut tidak cukup hanya dengan 

mendapatkan transfer teori, konsep dan pengalaman dari dosen, tetapi juga 
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membutuhkan seperangkat pendukung akademis lainnya. Sebagai salah satu 

konsumen dari suatu lembaga pendidikan Mahasiswa umumnya mengkonsumsi 

layanan-layanan pendidikan yang dianggap telah mereka beli melalui pembayaran 

Uang Kuliah Tunggal (UKT).  

 Hak yang didapat Mahasiswa khususnya Mahasiswa di Universitas Jambi 

setelah membayarkan UKT tercantum dalam buku prospektus yaitu: (a) setiap 

mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan menurut bidang ilmu dan minatnya 

sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan (b) setiap mahasiswa berhak 

berorganisasi menurut ketentuan yang berlaku (c) setiap mahasiswa berhak 

mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogamkan oleh Universitas 

Jambi (d) setiap mahasiswa berhak menggunakan semua fasilitas yang tersedia 

menurut ketentuan yang berlaku (e) setiap mahasiswa berhak menyampaikan 

saran, pendapat dan keinginanya menurut cara yang telah ditentukan (f) setiap 

mahasiswa berhak mendapat perlindungan atas dirinya terhadap tindakan yang  

tidak pada tempatnya (g) setiap mahasiswa berhak membela, mempertahankan 

kehormatan dan mendapat pembelaan terhadap tindakan yang dilakukan unsur-

unsur di luar Universitas Jambi. 

Menurut Alma (2008:13) apabila dilihat dari kacamata corporate, Maka 

lembaga pendidikan merupakan suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa 

pendidikan yang dibeli oleh konsumennya. Tujuan utama lembaga pendidikan 

pada hakekatnya adalah memberikan layanan, dimana pihak yang dilayani juga 

ingin memperoleh kepuasan dari layanan tersebut. 

 Universitas Jambi merupakan lembaga pendidikan yang juga menyediakan 

layanan-layanan bagi Mahasiswa sebagai konsumennya. Penyelenggaraan 
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pelayanan dalam perguruan tinggi khususnya Universitas Jambi dimulai dari 

unsur pelaksana administrasi (Biro) yang terdiri dari BAAKPSI (Biro 

Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi) dan 

BAUK (Biro Administrasi Umum dan Keuangan), Selanjutnya unsur pelaksana 

akademik yakni Fakultas yang terdiri dari Dekan dan pembantu dekan, Senat 

fakultas, Jurusan, Laboratorium/ studio, Dosen, dan bagian tata usaha, Kemudian 

lembaga yang terdiri dari Lembaga Penelitian (LEMILIT), dan Lembaga 

Pengabdian Masyarakat (LPM), hingga unsur penunjang yaitu UPT perpustakaan, 

UPT komputer, UPT program Pengalaman Lapangan, UPT kebahasaan, UP 

MIPA dan Laboratorium Dasar Universitas, dan Badan Pelaksana Kuliah Kerja 

Nyata. 

 Menurut Azan (2018:42) Layanan adalah sebuah proses pemberian jasa 

(service  delivery) dari pemberi layanan kepada pelanggan (customer). Layanan 

dalam perguruan tinggi berarti segala sesuatu yang diberikan semua jajaran 

kampus baik rektorat, dekanat, dosen, pegawai dan staf kepada mahasiswa sebagai 

konsumennya. Layanan jasa pendidikan sangat penting adanya bagi mahasiswa 

serta bagi perguruan tinggi sendiri.  

Menurut Tampubolon (dalam Boky 2016:270), pelayanan akademik yang 

kadang disebut dengan pelayanan kurikuler, meliputi: peraturan akademik, 

perkuliahan, kurikulum, bimbingan/konsultasi akademik, praktikum, tugas akhir, 

evaluasi, termasuk alat bantu perkuliahan seperti perpustakaan, OHP, 

laboratorium, dan lain-lain. 

 Layanan akademik pada Universitas Jambi salah satunya dilaksanakan pada 

Fakultas. Pada FKIP sendiri layanan akademik yang dimanfaatkan oleh 
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Mahasiswa pendidikan Ekonomi angkatan 2016 berupa layanan pengajaran yang 

dilaksanakan oleh Dosen, layanan bimbingan akademik, layananan perpustakaan 

fakultas, dan layanan administrasi akademik yang dilaksanakan pada bagian 

akademik. 

Tabel 1.1 

Penggunaan layanan oleh Mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 

Jenis layanan Bentuk layanan 
Mahasiswa yang 

memanfaatkan 

Mahasiswa yang 

belum 

memanfaatkan 

Akademik 

Pengajaran oleh dosen 111 0 

Perpustakaan 40 71 

Pengajuan Besiswa 

(Beasiswa PPA) 
7 104 

Validasi transkip 40 71 

Validasi KHS 30 81 

Sumber: Aarsip Prodi Pendidikan Ekonomi, perpustakaan FKIP UNJA, Subbag akademik FKIP 

 Dari hasil observasi awal yang dilakukan dengan Mahasiswa yang menjadi 

objek penelitian yakni Mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. yang terbagi atas mahasiswa 

regular A sebanyak 37 orang, mahasiswa regular B 38 orang dan mahasiswa 

regular mandiri 36 orang, dengan total mahasiswa sebanyak 111 orang terlihat 

bahwa di kalangan Mahasiswa pendidikan Ekonomi sendiri masih terdapat 

Mahasiswa yang belum secara optimal menggunakan jasa layanan pendidikan 

yang diberikan pihak kampus. Hal itu dilihat dari data kunjungan perpustakaan 

FKIP selama bulan Oktober 2018 terdapat 40 orang mahasiswa atau 36,03% dari 

111 Mahasiswa pendidikan ekonomi 2016 yang mengunjungi perpustakaan. 

Terdapat 7 orang mahasiswa atau sekitar 6,30% yang tercatat sebagai penerima 

beasiswa PPA. Kemudian pada bagian akademik FKIP dalam layanan pencetakan 

Kartu Hasil Studi tiap semester dan validasi transkrip nilai. dari 111 orang 

mahasiswa pendidikan ekonomi 2016 yang melakukan pencetakana KHS di 
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semester ganjil 2018/2019 bulan januari-juni ada 30 orang atau 27,02% yang 

mencetak, sedangkan untuk validasi transkrip nilai terdapat 40 orang yang 

melakukan validasi atau 36,03% dari jumlah mahasiswa pendidikan ekonomi 

angkatan 2016 padahal KHS dan transkrip penting sebagai bukti nilai bagi 

mahasiswa selama satu semester. 

 Perilaku yang ditampilkan Mahasiswa dalam mengkonsumsi layanan 

akademik yang disediakan pihak Universitas berbeda antara mahasiswa satu 

dengan Mahasiswa yang lain. Ada Mahasiswa yang memilih menggunakan 

layanan akademik seacara rasional yang tersedia yang sudah menjadi haknya 

selain itu terdapat juga mahasiswa yang masih belum memanfaatkan layanan 

akademik yang telah menjadi haknya. Padahal seharusnya setiap mahasiswa 

diharapkan dapat memanfaatkan setiap layanan yang disediakan pihak perguruan 

tinggi. Dengan memanfaatkan layanan seoptimal mungkin, diharapkan kepuasan 

dari mahasiswa setelah melakukan konsumsi akan meningkat sehingga apabila 

kepuasan konsumennya meningkat maka nantinya akan timbul sifat loyal terhadap 

kampus. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis alasan Mahasiswa 

enggan mengunjungi layanan-layanan pendidikan yang ada dikarenakan malas 

dengan proses mengurus yang panjang, pelayanan yang kurang bersahabat, dan 

waktu pengurusannya yang dianggap lama.                              

 Perbedaan perilaku konsumen yang satu dengan yang lainnya dapat 

dipengaruhi oleh beragam faktor. Menurut Kotler dan Keller (2016:214) Perilaku 

konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor 

psikologi. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Suparyanto dan Rosad 

(2015:51), Assauri (2015:137) bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku 
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konsumen terdiri dari faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor 

psikologi. 

 Sedangkan menurut Mangkunegara (1988:42) faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen. dari faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor kelompok 

anutan dan faktor keluarga, faktor pengalaman belajar, faktor kepribadian, faktor 

sikap dan keyakinan dan faktor konsep diri. 

 Menurut Kotler dan Keler (2016:61) motivasi merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumen. Seseorang memiliki berbagai kebutuhan 

pada waktu tertentu. Kebutuhan akan menjadi motif jika didorong hingga level 

intensitas yang memadai. Menurut Jeffery (dalam Suryani 2012:27)  proses 

motivasi disebabkan karena adanya kebutuhan, keinginan maupun harapan yang 

tidak terpenuhi sehingga menimbulkan adanya ketegangan. Pada tingkat tertentu 

ketegangan ini akan berubah menjadi hasrat yang mendorong individu melakukan 

suatu perilaku tertentu guna memenuhi kebutuhan, keinginan, dan hasratnya 

tersebut 

 Menurut Suryani (2012:118) Kualitas layanan merupakan bagian dari 

persepsi konsumen mengenai suatu produk/jasa yang dapat menentukan arah 

perilaku konsumen. Konsumen secara langsung maupun tidak langsung akan 

memberikan penilaian terhadap jasa yang pernah atau yang akan dikonsumsinya. 

Dua faktor utama yang dijadikan pedoman bagi konsumen dalam mengevaluasi 

yaitu layanan yang diterima dan layanan yang diharapkan. 

 Penelitian relevan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain  

penelitian yang dilakukan Mursid (2015) dengan judul penelitian analisis 

pengaruh pelayanan front office terhadap perilaku Mahasiswa di AMK Cipta 
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Darma Surakarta hasil penelitian ini adalah terdapat tingkat pengaruh yang cukup 

antara variabel terikat (perilaku mahasiswa) dan variabel bebas (pelayanan). 

Kemudian penelitian oleh Daud (2013) yang meneliti mengenai promosi dan 

kualitas layanan pengaruhnya terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa 

pembiayaan pada PT. Bess finance Manado mendapatkan hasil bahwa promosi 

dan kualitas layanan secara bersama mempuntai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian, faktor pembelian berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian begitu juga dengan faktor kualitas layanan juga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

 Selanjutnya Penelitian mengenai keputusan pembelian dalam bidang jasa 

yang dilakukan oleh Rondonuwu (2013) yang meneliti tingkat pendidikan, 

motivasi dan promosi untuk dilihat pengaruhnya terhadap keputusan penggunaan 

prok nasabah priority banking dari penelitiannya disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah, 

motivasi berpengaruh secara signifikan sedangkan promosi berpengaruh secara 

positif terhadap keputusan nasabah. 

Berdasarkan observasi awal dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

mengenai perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang maupun jasa telah 

banyak dilakukan terutama yang dipengaruhi oleh faktor motivasi dan persepsi 

mengenai kualitas layanan namun untuk jasa layanan akademik pada Universitas 

sendiri belum banyak diteliti, maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut 

mengenai pengaruh faktor motivasi dan kualitas layanan terutama pada bidang 

layanan jasa pendidikan bagi konsumen utamanya yaitu Mahasiswa. 
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Dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti “pengaruh 

motivasi konsumsi dan kualitas layanan terhadap perilaku konsumsi  

layanan akademik pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 

Universitas Jambi”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Layanan akademik yang kurang dimanfaatkan secara optimal oleh 

Mahasiswa padahal mereka telah melakukan pembayaran. 

2. Kurangnya motivasi mahasiswa dalam menggunakan layanan-layanan 

akademik yang telah disediakan oleh pihak Universitas. 

3. Kualitas layanan yang belum sesuai harapan Mahasiswa. 

 

1.3   Batasan Masalah 

1. Motivasi konsumsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah motivasi 

Mahasiswa sebagai konsumen perguruan tinggi dalam menggunakan 

layanan-layanan akademik yang telah disediakan oleh pihak Universitas. 

2. Perilaku konsumsi yang diteliti dalam penelitian ini adalah perilaku 

yang ditunjukan Mahasiswa sebagai konsumen dalam menggunakan 

layanan akademik Universitas Jambi. 

3. Layanan akademik yang diteliti dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

perpustakaan, kegiatan pengajaran oleh dosen, layanana bimbingan 

akademik oleh dosen pembimbing akademik, dan layanan administrasi 

akademik pada bagian akademik FKIP. 
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1.4   Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 

konsumsi terhadap perilaku konsumsi layanan akademik pada 

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2016? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas layanan 

terhadap perilaku konsumsi layanan akademik pada Mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi angkatan 2016? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 

konsumsi dan kualitas layanan terhadap perilaku konsumsi layanan 

akademik pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2016? 

 

1.5   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan pelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi konsumsi terhadap perilaku 

konsumsi layanan akademik pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

angkatan 2016 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap perilaku 

konsumsi layanan akademik pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

angkatan 2016. 

3. Untuk mengrtahui pengaruh motivasi konsumen konsumis dan kualitas 

layanan terhadap perilaku konsumsi layanan akademik pada Mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi angkatan 2016 
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1.6   Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis  

a) Menjelaskan bahwa penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pada cabang ilmu yang relevan dengan masalah yang akan 

diteliti. 

b) Diharapakan dapat menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya 

yang menjelaskan penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan para mahasiswa 

dalam mengetahui bagaimana harusnya berperilaku dalam 

mengkonsumsi layanan jasa pendidikan yang tersedia. 

b) Bagi penyedia jasa layanan pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam meningkatakan 

kualitas layanan pendidikan yang akan diberikan kepada Mahasiswa. 

c) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti 

yang baru dengan mencari variabel lain yang  berhubungan. 

 

1.7   Defenisi Operasional 

1. Motivasi Konsumsi 

 Motivasi konsumsi adalah kondisi yang menggerakan konsumen 

kearah tujuan tertentu untuk membeli, menggunakan atau menghabiskan 

nilai guna suatu barang maupun jasa sebagai upaya untuk memenuhi 
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kebutuhan dan keinginannya. Indikator motivasi konsumsi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah konsumen (mahasiswa) memiliki kebutuhan 

yang dapat dipenuhi oleh perusahaan (UNJA), mahasiswa merasa bahwa 

produk/layanan yang disediakan UNJA dapat membantu mahasiswa dalam 

perkuliahan, mahasiswa merasa terdorong untuk menggunakan layanan 

dari UNJA karena tawaran yang menarik. 

2. Kualitas layanan  

Kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan atau perbandingan 

antara pelayanan yang diberikan dengan yang dirasakan konsumen. 

Indikator kualitas layanan yang digunakan adalah: Keandalan (reliability), 

daya tanggap (responsiveness), empati (emphaty), jaminan (assurance), 

berwujud (tangible). 

3. Perilaku Konsumsi 

 Perilaku konsumsi adalah proses bagaimana tindakan atau 

keputusan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan menghabiskan produk dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginanya dengan sumber-sumber daya yang dimilikinya 

baik uang, waktu, dan usaha. Adapun indikator perilaku konsumen dalam 

penelitian ini berupa: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternative, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 


