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Abstract - In General, every college has certainly has a number of student who wants a quality, i.e. any
prospective students coming from high school favorite come from all over Indonesia. Therefore, any top-tier
colleges compete race held various activities in order to raise the quality of students, such as: via PMDK,
entrance test held at high school intelligent race favorite, closely to all high school students in Indonesia. All this
activity a lot of spending the funds does little. This course should be supported with the students who are already
studying in the campus feel, particularly University students, making learning to be a pride of place in the family
and friends from X University students. So that the candidate can grow his interest for admission in College,
then must have lecturers a minimum styled Magister lecturer, teaching lecturer, suitability of the way taught by
the teaching Units, as well as the timeliness of the lecture lecturer teaching, have a professional certification in
accordance with the field being taught, as well as building facilities and infrastructure are supported with
adequate student services that are satisfactory. The above will be the variable that influences (variable X1variable X, etc ...), whereas the variables that influenced the variable X is the variable Name Of the University
(variable Y). The variables were tested by using Hypothesis Ha and Ho. to obtain such data, the research team
spread the questionnaires to 100 students from the University of X. After the data is obtained, then the next team
of researchers are looking for is there any influence of big name University of x. to look for her, the research
team using the method of correlation. This research aims to get a description of the pride of the University's
student-X at the time they decided to become students of the University Researchers want to know X that
anything they are proud of the University of x. Researchers want to get the real picture about it. The usefulness
of this study of disciplines relating to management, marketing management in particular, which is believed to be
a theory of efficient and effective marketing for a University.
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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang.
Persaingan antar Universitas merupakan suatu hal
yang nyata dalam dunia pendidikan tinggi pada saat
ini. Setiap Universitas berlomba – lomba menyediakan
sarana dan prasarana yang sesuai dengan Fakultas
yang dimilikinya. Secara umum, setiap perguruan
tinggi sudah pasti menginginkan memiliki sejumlah
mahasiswa yang berkualitas, yaitu setiap calon
mahasiswa yang berasal dari SMA – SMA favorit
yang berasal dari seluruh Indonesia. Maka dari itu,
setiap perguruan tinggi papan atas berlomba – lomba
mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka
menjaring mahasiswa yang berkualitas tersebut,
seperti : melalui PMDK, test masuk yang diadakan di
SMA – SMA favorit, lomba cerdas cermat bagi
seluruh siswa SMA di Indonesia. Semua kegiatan ini
banyak menghabiskan dana yang tidak sedikit. Hal ini
tentunya harus ditunjang dengan para mahasiswa yang
sudah merasakan belajar di kampus tersebut,
khususnya mahasiswa Universitas X, sehingga
menjadikan tempatnya belajar menjadi suatu
kebanggaan di keluarga dan teman – teman mahasiswa
Universitas X. Dalam hal ini, nilai citra universitas X
dinilai melalui Brand Equity merupakan suatu
pendekatan yang tepat untuk melihat pengaruh merek

Universitas X serta memaksimumkan merek
Universitas X melalui perbaikan terus – menerus
melalui proses pendidikan yang bermutu, tersedianya
sarana dan prasarana belajar – mengajar yang
memadai. Menurut David (2007:5), Strategic
Management can be defined as the art and science of
formulating, implementing, and evaluating crossfunctional decisions that enable an organization to
achieve its objectives, yang artinya manajemen
strategi
adalah
gabungan
ilmu
dan
seni
memformulasikan,
mengimplementasikan
dan
mengevaluasi keputusan antar fungsional untuk
memecahkan masalah yang dialami oleh suatu
organisasi.
Kotler (2005:70) menjelaskan bahwa kepuasan
merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang
yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil)
produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil)
yang diharapkan, yang mana jika kinerja berada di
bawah harapan, maka pelanggan tidak puas dan
sebaliknya. Dalam hal ini, pihak pimpinan
Universitas, khususnya para pimpinan Fakultas dan
jurusan perlu mengetahui hal apa saja yang
dibanggakan oleh para calon mahasiswa Universitas X
sehingga mereka memutuskan untuk berkuliah di
Universitas X. Banyak universitas lain yang memiliki
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sarana dan prasarana melebihi Universitas X, tetapi
mengapa mereka memutuskan memilih Universitas X.
Agar para calon mahasiswa dapat tumbuh minatnya
untuk berkuliah di kampus – kampus tersebut, maka
harus memiliki dosen – dosen yang minimal bergelar
Magister, cara pengajaran dosen, kesesuaian yang
diajarkan dengan Satuan Ajaran Perkuliahan, serta
ketepatan waktu dosen mengajar, memiliki sertifikasi
profesi yang sesuai dengan bidang yang diajarkan,
gedung serta fasilitas, sarana dan prasarana yang
memadai yang ditunjang dengan pelayanan mahasiswa
yang memuaskan. Hal tersebut di atas akan menjadi
variabel yang mempengaruhi (variabel X) yaitu
variabel Brand Equity atau merek dari Universitas X
dalam menarik minat calon mahasiswa, dimana akan
diukur tingkat kepuasan mereka setelah menjadi
mahasiswa Universitas X (variabel Y). Untuk
mendapatkan data tersebut, tim peneliti menyebarkan
kuesioner kepada 100 orang mahasiswa Universitas X.
Setelah data didapat, maka selanjutnya tim peneliti
mencari apakah ada pengaruh nama besar Universitas
X. Untuk mencarinya, tim peneliti menggunakan
metode korelasi. Tim peneliti bermaksud memetakan
serta mencari seberapa besar hubungan Brand Equity
dari suatu perguruan tinggi, sehingga dapat menarik
minat para calon mahasiswa untuk belajar di
perguruan tinggi tersebut.
2. Perumusan Masalah.
Berkaitan dengan perumusan masalah yang hendak
diteliti adalah : Apakah terdapat Peranan Brand
Equity Universitas X Dalam Menarik Minat Calon
Mahasiswa sehingga mereka memutuskan untuk
berkuliah di Universitas X?
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi
mengenai kebanggaan dari mahasiswa Universitas X
pada waktu mereka memutuskan menjadi mahasiswa
Universitas X. Peneliti ingin mengetahui bahwa hal
apa saja yang mereka banggakan dari Universitas X.
Peneliti ingin mendapatkan gambaran yang
sesungguhnya mengenai hal tersebut.
Kegunaan penelitian ini berkaitan dengan disiplin
ilmu manajemen, khususnya Manajemen Pemasaran,
yang mana diyakini dapat menjadi suatu teori
mengenai Pemasaran yang efektif dan efisien bagi
sebuah institusi pendidikan tinggi, khususnya bagi
Universitas X.
TINJAUAN PUSTAKA
Universitas X merupakan merek sebagaimana
perguruan tinggi lainnya. Citra sebuah institusi
biasanya diberikan oleh pengguna produk atau jasa
dari institusi tersebut. Menurut Clow dan Baack
(2007:30) komponen yang termasuk dalam citra
perusahaan terdiri dari elemen terlihat (invisible)
maupun tak terlihat (intangible). Elemen yang terlihat
seperti tersedianya sarana dan prasarana untuk
mendukung proses belajar – mengajar, sedangkan
elemen tak terlihat seperti peraturan – peraturan yang
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terdapat pada Universitas X. Peraturan tersebut bisa
berupa kualitas dosen harus S2 dan S3, ilmu yang
diajarkan dapat diterapkan pada pekerjaan, metode
pengajaran yang tidak membosankan, dosen dan
mahasiswa harus datang tepat waktu, dosen – dosen
yang bersahabat dan mau berbagi ilmu, birokrasi
pelayanan yang tidak berbelit – belit, dan merasa
yakin dan bangga setelah lulus dapat meraih cita – cita
yang diharapkan. Perencanaan citra perusahaan adalah
melalui fungsi manajemen : Planning, Organizing,
Actuating dan Controlling yang dikemas dalam wujud
bauran pemasaran (4P’s) Product, Price Place dan
Promotion yang tepat. Menurut Keller (2008), untuk
membangun dan mengelola merek melalui ekuitas
merek (brand equity) merupakan skala prioritas bagi
setiap institusi. Untuk menciptakan brand equity tidak
mudah, untuk itu Kotler (2005:70) menjelaskan bahwa
kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa
seseorang yang muncul setelah membandingkan
kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja
(atau hasil) yang diharapkan, yang mana jika kinerja
berada di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas
dan sebaliknya. Kepuasan itulah yang membentuk
citra perusahaan. Menurut Kotler dan Keller
(2009:278), Brand Equity merupakan nilai tambah
yang diberikan sebuah merek kepada produk atau jasa.
Nilai tambah tersebut dinilai melalui keputusan
konsumen berfikir, merasakan, serta bertindak kepada
merek. Sementara David (2007:5) mengemukakan,
Strategic Management can be defined as the art and
science of formulating, implementing, and evaluating
cross-functional decisions that enable an organization
to achieve its objectives, yang artinya manajemen
strategi
adalah
gabungan
ilmu
dan
seni
memformulasikan,
mengimplementasikan
dan
mengevaluasi keputusan antar fungsional untuk
memecahkan masalah yang dialami oleh suatu
organisasi. Untuk mencapai strategi, maka Deal &
Kennedy (1982) menyatakan bahwa budaya organisasi
di perguruan tinggi dapat dijadikan suatu cara melalui
: (1) kerjasama, (2) pengambilan keputusan, (3)
pengawasan, (4) komunikasi, (5) komitmen, (6)
persepsi, (7) justifikasi terhadap pelaku. Ketujuh unsur
budaya organisasi di perguruan tinggi dapat dicapai
melalui penerapan strategi Brand Equity. Tujuan dari
Brand Equity yang diterapkan pada perguruan tinggi
tersebut bertujuan untuk “menciptakan suatu nilai”
yang diharapkan akan mengangkat nama Universitas
X sebagai institusi perguruan tinggi. Brand Equity
menurut Aaker (1996:8) dikelompokkan menjadi lima
kategori :
1. Brand Loyalty merupakan kesetiaan terhadap
merek, dimana konsumen merasa memiliki
keterkaitan terhadap merek. Brand Loyalty dapat
memberikan gambaran kesetiaan pelanggan.
2. Brand Name Awareness merupakan kesadaran
terhadap
merek,
dimana
menunjukkan
kesanggupan terhadap calon konsumen untuk
mengingat kembali terhadap suatu merek.
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3. Brand Association merupakan kesan yang muncul
dibenak konsumen terkait dengan ingatannya
terhadap merek.
4. Perceived Quality merupakan keputusan untuk
membeli dan menciptakan loyalitas.
5. Other Proprietary Brand Assets yaitu paten.
Peneliti hanya menguji variable X (minat calon
mahasiswa yang terbagi menjadi sembilan variabel)
terhadap variable Y (Brand Equity).

Terdapat hubungan antara tersedia sarana dan
prasarana untuk mendukung pengajaran dengan
Brand Equity Universitas X.

Uji coba kualitas dosen yang bergelar S2, kualitas
dosen yang bergelar S3, ilmu yang diajarkan dapat
diterapkan pada pekerjaan, metode pengajaran
dosen yang tidak membosankan, dosen datang
tepat waktu dan mengakhiri tepat waktu dalam
memberikan pengajaran, dosen yang bersahabat
dan mau membagi ilmunya, pelayanan mahasiswa
yang tidak berbelit - belit, tersedia sarana dan
prasarana kuliah, mahasiswa merasa bangga yakin
akan sukses setelah lulus dari Universitas X
dengan Brand Equity Universitas X :

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan analisis regresi logit
karena variable dependennya merupakan variable
dummy. Tahap-tahap analisis yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pengisian Kuesioner oleh Responden.
Untuk masing – masing variabel akan diuji
dengan memberikan daftar pertanyaan
kepada
100
responden
mahasiswa
Universitas X berdasarkan skala 1 – 5 dimana
:
1 = sangat tidak setuju.
2 = tidak setuju.
3 = ragu – ragu.
4 = setuju.
5 = sangat setuju.

Hipotesa 1 :
Terdapat hubungan antara kualitas dosen yang
bergelar S2 (Magister) sesuai bidang ilmu yang
diajarkan dengan Brand Equity Universitas X.
Hipotesa 2 :
Terdapat hubungan antara kualitas dosen yang
bergelar S3 (Doktor) sesuai bidang ilmu yang
diajarkan dengan Brand Equity Universitas X.

Hipotesa 9 :
Terdapat hubungan antara merasa bangga dan yakin
setelah lulus dari Universitas Tarumanagara akan
dapat mencapai cita – cita seperti yang diharapkan
dengan Brand Equity Universitas X.

2.

Rumusan Hipotesis.
Ho : = 0 ( tidak ada hubungan antara X dan
Y)
Ha : > 0 ( ada hubungan yang positif antara
X dan Y )
Ho :
< 0 ( ada hubungan yang negatif
antara X dan Y )
Ha : ≠ 0 ( tidak ada hubungan antara X dan
Y)
Jika Ha diterima maka Ho ditolak, artinya
terdapat hubungan yang positif antara
variabel X dengan variabel Y.

3.

Pengujian Hipotesis.
Perumusan hipotesis yang akan di uji adalah
sebagai berikut :
Ho; ρ = 0, ( tidak ada hubungan
antara X dan Y )
Ho; ρ > 0, ( ada hubungan positif
antara X dan Y )
 Pengujian
hipotesis
menganalisis
distribusi t, dengan tingkat keyakinan (
1-α ) = 95% dengan derajat kebebasan n
- k.
 Menghitung to dengan rumus yang
digunakan
menurut
J.
Supranto
(2000:245) adalah sebagai berikut :

Hipotesa 3 :
Terdapat hubungan antara ilmu yang diajarkan dapat
diterapkan pada pekerjaan dengan Brand Equity
Universitas X.
Hipotesa 4 :
Terdapat hubungan antara metode pengajaran yang
tidak membosankan dengan Brand Equity Universitas
X.
Hipotesa 5 :
Terdapat hubungan antara dosen datang tepat waktu
dan mengakhiri kuliah tepat waktu dengan Brand
Equity Universitas X.

Hipotesa 6 :
Terdapat hubungan antara dosen – dosen yang
bersahabat dan mau berbagi ilmu yang diajarkan
dengan Brand Equity Universitas X.
Hipotesa 7 :
Terdapat hubungan antara birokrasi pelayanan
mahasiswa yang baik dan tidak berbelit – belit dengan
Brand Equity Universitas X.
Hipotesa 8 :

to =

r n-2
1 - r2

dimana :
to
: t Observasi
r
: Koefisien Korelasi
n
: Jumlah sampel
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Nilai to ini dibandingkan dengan derajat
kebebasan ( degree of freedom ) pada
tabel t yaitu : tα ( n - k ) dengan
ketentuan
menurut
J.
Supranto
(2000:245) sebagai berikut :
Jika to ≥ t α, maka Ho ditolak.
Jika to ≤ t α, maka Ho diterima.
Untuk menguji hipotesis digunakan model regresi
logit. Analisis ini dilakukan untuk menentukan
pengaruh dari masing – masing variabel bebas
(independen variabel) terhadap variabel terikat
(dependen variabel) yaitu Brand Equity Universitas X,
karena variabel terikatnya merupakan variabel dummy
yaitu variabel yang memiliki dua alternatif. Adapun
model hipotesisnya adalah sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 +
β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 + e
Keterangan :
Y = Brand Equity Universitas X
Y = 1, jika Universitas X termasuk Brand Equity.
Y = 0, jika Universitas X termasuk bukan Brand
Equity.
α = Konstanta
β1-10 = Koefisien regresi
X1 = Kualitas dosen yang bergelar S2 (Magister)
sesuai bidang ilmu yang diajarkan.
X2 = Kualitas dosen yang bergelar S3 (Doktor) sesuai
bidang ilmu yang diajarkan.
X3 = Ilmu yang diajarkan dapat diterapkan pada
pekerjaan.
X4 = Metode pengajaran yang tidak membosankan.
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X5 = Dosen datang tepat waktu dan mengakhiri kuliah
tepat waktu.
X6 = Dosen – dosen yang bersahabat dan mau berbagi
ilmu yang diajarkan.
X7 = Birokrasi pelayanan mahasiswa yang baik dan
tidak berbelit – belit.
X8 = Tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung
pengajaran.
X9 = Merasa bangga dan yakin setelah lulus dari
Universitas X akan dapat mencapai cita – cita
seperti yang diharapkan.
e = Standard Error
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