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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Dalam bab ini akan diuraikan situasi problematik yang 

melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, dilanjutkan 

dengan perumusan masalah penelitian, persoalan penelitian, 

tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini.   

 

1.1. Situasi Problematik 

Setiap penelitian ilmiah selalu dilatarbelakangi oleh 

sebuah situasi problematik tertentu. Situasi problematik 

adalah hal, keadaan, pikiran, peristiwa atau objek tertentu 

yang gagasan-gagasan tentangnya masih kabur sehingga 

memicu rasa keingintahuan ilmuwan dan peneliti untuk 

memahami, menjelaskan, mendeskripsikan ataupun 

meramalkan (Ihalauw, 2008: 172). Sebuah situasi problematik 

dapat bersumber pada teori-teori yang telah ada, laporan 

penelitian dalam jurnal-jurnal ilmiah, fakta, peristiwa, objek, 

atau fenomena empirik (173).  

Ada sebuah realita empiris yang akhir-akhir ini teramati 

di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Kristen 

Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Dalam beberapa kegiatan 

perkuliahan di kelas, peneliti mengamati bahwa ada seorang 

dosen yang senang mengungkapkan kebanggaannya atas 

pencapaian FEB saat ini. Pencapaian yang dimaksud adalah 

keberhasilan FEB membuka Program Doktor Ilmu Manajemen. 

Dengan dibukanya program tersebut maka FEB UKSW  

mencatatkan diri sebagai satu-satunya perguruan tinggi 
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swasta di Jawa Tengah yang menyelenggarakan Program 

Doktor Ilmu Manajemen sejauh ini. Lebih lanjut beliau 

menuturkan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari sebuah 

perencanaan strategis yang dimulai sekitar 32 tahun yang lalu 

ketika FEB tengah dilanda krisis. Dengan perencanaan yang 

matang, konsistensi dan kesabaran yang tinggi, masalah demi 

masalah dapat teratasi hingga saat ini FEB UKSW menjadi 

salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang 

kompetitif. Pencapaian salah satu program studi di FEB ini 

menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi beliau dan peneliti 

mengamati bahwa beliau sangat senang memakai pengalaman 

ini sebagai sebuah contoh kasus berkenaan dengan topik-

topik tertentu yang sedang dikuliahkan, dengan maksud agar 

mahasiswa bisa menggali sesuatu yang berharga dari 

penuturan ini.   

Mendengar penuturan dan kebanggaan dosen di atas, 

beberapa rekan mahasiswa di Program Magister Manajemen 

FEB UKSW juga ikut merasa bangga. SW, salah seorang 

mahasiswa Magister Manajemen yang peneliti wawancarai 

mengatakan: “Secara pribadi, bangga. Sebelum beliau cerita  

itupun beta masuk ke MM UKSW karena ada beberapa 

referensi yang sudah didapat, dan itu diperkuat dengan cerita 

beliau yang memotivasi beta… beta bangga bahwa pilihan ini 

benar-benar berkualitas, dan tepat.” (Wawancara: SW, 5 Juli 

2012). SW mengakui bahwa cerita pengalaman dari sang 

dosen tentang perjalanan FEB, menambah keyakinan atas 

keputusannya memilih MM FEB-UKSW untuk menempuh 
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studi S2. Ketika ditanya pertanyaan yang sama, seorang 

mahasiswa Magister Manajemen yang lain yakni SM 

mengatakan demikian: “beta merasa bangga sebagai 

mahasiswa FEB. Dari prestasi yang sudah dilakukan oleh 

dosen-dosen kan berdampak pada katong to? Setelah itu hasil 

terbukti dan dampaknya juga katong rasakan, maka beta 

dengan beta pung status sebagai mahasiswa FEB, beta merasa 

bangga.” (Wawancara: SM, 4 Juli 2012). 

Secara institusional, FEB UKSW juga telah mencatat 

sejumlah prestasi membanggakan. Salah satu prestasi adalah 

program S-1 Manajemen FEB UKSW memeroleh akreditasi A 

dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

berdasarkan Surat Keputusan nomor 018/BAN-PT/Ak-

XI/S1/VIII/2008. Akreditasi A juga diberikan pada Program 

Magister Manajemen FEB UKSW berdasarkan Surat 

Keputusan BAN-PT nomor 007/BAN-PT/Ak-IX/S2/VII/2011. 

Selain hasil akreditasi tersebut Program Magister Manajemen 

FEB UKSW juga meraih prestasi sebagai peringkat empat 

Sekolah Bisnis Terbaik Indonesia pada tahun 2009 versi 

majalah SWA (SWA 26 Nov – 9 Des, 2009, hal. 34). Ada 

delapan atribut yang dinilai dalam survei tersebut antara lain: 

keseimbangan materi kuliah dan studi kasus; fasilitas yang 

tersedia; kualitas dosen; pelayanan akademik dan 

administrasi; reputasi; kualitas lulusan; kesesuaian antara 

biaya dan manfaat yang diterima; kesetaraan dengan 

universitas luar negeri. Pada aras S-3, program Doktor Ilmu 

Manajemen juga telah meraih akreditasi dari BAN-PT 
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berdasarkan Surat Keputusan No. 094/SK/BAN-PT/Ak-

X/D/II/2013. Dengan raihan ini, maka Program Doktor Ilmu 

Manajemen FEB UKSW merupakan satu-satunya program 

doktor manajemen yang memiliki akreditasi A di Jawa Tengah. 

Raihan akreditasi A ini menjadi sebuah kebanggaan bagi para 

mahasiswa di FEB UKSW. Salah seorang mahasiswa S-1 

Manajemen, yakni J bertutur, “Yang paling dibanggakan jelas 

soal Akreditasi. S1, S2, S3 semua akreditasinya A dari 

Manajemen, itu sungguh membanggakan buat kita, apalagi kita 

kadang orang memandang sebelah mata, mana toh Salatiga? 

Banyak orang yang nggak tahu dimana Salatiga, tapi ternyata 

di Salatiga, di salah satu kota yang kecil itu ada perguruan 

tinggi swasta yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi-

perguruan tinggi lainnya.” Ringkas kata, realita empiris yang 

teramati ini adalah mengenai kebanggaan mahasiswa 

terhadap FEB UKSW Salatiga. Realita empiris inilah yang 

menjadi sumber situasi problematik dalam penelitian ini.   

Sebuah realita empiris dapat menjadi masalah yang 

relevan untuk diteliti, apabila dilakukan problematisasi. 

Jonker dan Pennink (2010: 6) mengemukakan bahwa 

problematizing (memproblematisasi) merupakan suatu proses 

dimana orang-orang dalam suatu organisasi menginterpretasi 

sebuah situasi dalam cara tertentu, sehingga situasi itu dapat 

dilihat sebagai suatu masalah. Dalam pandangan peneliti, 

realita empiris yang diuraikan diatas merupakan sebuah 

realita yang menarik bila diinterpretasi dalam perspektif 

pemasaran. Apabila dilihat dalam perspektif pemasaran, FEB 
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UKSW Salatiga dapat dimetaforisasi sebagai sebuah organisasi 

yang menyediakan jasa, dalam hal ini jasa pendidikan tinggi. 

Dosen, dapat dimetaforisasi sebagai karyawan dalam 

organisasi jasa pendidikan tinggi tersebut, dan mahasiswa 

dapat dimetaforisasi sebagai konsumen atau pengguna jasa 

pendidikan tinggi itu.  

Metaforisasi di atas relevan untuk dilakukan berdasarkan 

suatu asumsi tentang realita dunia pendidikan di masa kini 

yang telah terkena dampak liberalisasi ekonomi. Neo-

liberalisasi ini mengambil wujud pada dilakukannya 

privatisasi dan marketisasi pendidikan.  Suwignyo (2008: vii) 

mengutarakan bahwa neo-liberalisasi mendesakkan pola dan 

strategi pengelolaan modal ekonomi ke dalam dunia 

pendidikan. Dalam alur pikir neo-liberal, kunci keberhasilan 

pendidikan adalah pada persaingan yang terdistribusi sampai 

ke unit-unit paling kecil dan individu. Fenomena privatisasi 

dan marketisasi pendidikan ini berimplikasi pada tumbuh-

menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan, sehingga 

muncullah kompetisi untuk memberikan layanan pendidikan 

yang bermutu. Masyarakat-pun akhirnya memiliki cara 

berpikir dan mentalitas dalam paradigma neo-liberalis, 

dimana mereka menuntut keluaran pendidikan tinggi lebih 

mudah terserap ke pasaran kerja. Untuk lebih mudah terserap 

ke pasar kerja, keluaran pendidikan tinggi harus dapat 

memenuhi syarat standar yang ditetapkan oleh pasar kerja. 

Karena itu, demi kelangsungan keberadaannya, lembaga 

pendidikan tinggi menuntut dirinya sendiri untuk memenuhi 
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tuntutan masyarakat dan pasar tersebut (Suwignyo, 2008: 

57). Realitas kekinian inilah yang memerlihatkan bahwa 

lembaga pendidikan tinggi secara metaforis adalah sebuah 

organisasi penyedia jasa, dan masyarakat (orang tua 

mahasiswa, mahasiswa, dan pasar kerja) merupakan 

konsumen dari jasa tersebut.     

Dalam lembaga pendidikan tinggi, karakteristik 

keterhubungan antara konsumen (khususnya mahasiswa) 

dengan organisasi memiliki perbedaan dibandingkan dengan 

organisasi jasa-organisasi jasa lainnya atau perusahaan-

perusahaan manufaktur. Lovelock (1991) mengklasifikasikan 

keterhubungan antara organisasi jasa dan konsumen 

menurut dua peubah yaitu tipe keterhubungan dan sifat 

alamiah dari penyajian jasa, sebagai berikut: 

  

The Nature 

of Service 

Delivery 

Type of Relationship between Service 

Organization and Its Customers 

Membership 
No Formal 

Relationship 

Continues 

Delivery of 

Service 

Insurance 
Cable TV Subscription 
College Enrollment 

Banking 
Automobile Association 

Radio Station 
Police Protection 
Lighthouse 
Public Highway 

Discrete 

Transactions 

Long-distance calls from 
Subscriber Phone 

Theater series subscription 
Travel on Commuter Ticket 
Repair under warranty 
Health Treatment for HMO 

member 

Car rental 
Mail service 
Toll Highway 
Pay phone 
Movie theater 
Public Transportation 
Restaurant 

 

Tabel 1.1 Relationship with Customers 

Sumber: Lovelock (1991: 28) 
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Berdasarkan klasifikasi yang dibuat Lovelock pada tabel 

1.1, dapat dilihat bahwa dalam organisasi jasa pendidikan 

tinggi, konsumen (mahasiswa) merupakan anggota atau 

member dari organisasi, oleh karena tipe keterhubungannya 

adalah keanggotaan atau membership. Kemudian dalam 

organisasi jasa pendidikan tinggi, jasa yang disajikan kepada 

konsumen sifatnya berkelanjutan. Ada dua hal yang muncul 

sebagai implikasi dari keterhubungan semacam ini. Tipe 

keterhubungan membership berimplikasi pada switching 

barrier yang relatif tinggi pada konsumen, sedangkan 

penyajian jasa yang sifatnya berkelanjutan berimplikasi pada 

tingginya tingkat interaksi antara organisasi dan konsumen.  

Akibatnya adalah konsumen (khususnya mahasiswa) 

seringkali mempersepsikan diri sebagai “orang dalam” dan 

bukan sebagai “orang luar” dari organisasi.  

Perbedaan karakteristik keterhubungan yang kedua 

adalah bahwa premis “consumer is always right” yang 

umumnya berlaku sepenuhnya dalam berbagai konteks 

konsumsi baik barang maupun jasa, tidak berlaku 

sepenuhnya dalam konteks konsumsi jasa pendidikan tinggi. 

Meskipun realitas kekinian menuntut lembaga pendidikan 

untuk menuruti keinginan dan kebutuhan pasar, namun 

lembaga pendidikan tidak terlepas dari hakekat dan tujuan 

pendidikan itu sendiri, yaitu untuk memanusiakan manusia. 

Pendidikan secara hakiki adalah proses interaksi manusia 

yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek 

didik dengan kewibawaan pendidik (Herijulianti, Indriani, dan 
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Artini, 2001: 4). Dengan demikian, mahasiswa dalam sebuah 

lembaga pendidikan tinggi dapat dipandang sebagai 

konsumen, namun dengan daya tawar yang terbatas, oleh 

karena posisinya tidak lebih tinggi dari karyawan (dosen/ 

tenaga pengajar). Artinya mahasiswa tidak dapat menuntut 

karyawan atau lembaga pendidikan tinggi untuk menyediakan 

jasa yang memuaskan semua keinginan mereka.  

Dalam perspektif pemasaran seperti dijelaskan di atas, 

realita empiris mengenai kebanggaan mahasiswa terhadap 

FEB UKSW Salatiga menjadi sebuah masalah yang menarik 

untuk diteliti, oleh karena mencerminkan kebanggaan 

konsumen jasa pendidikan tinggi terhadap organisasi 

penyedia jasa pendidikan tersebut. Kebanggaan konsumen 

terhadap organisasi ini merupakan suatu fenomena yang 

unik, karena secara logis konsumen tidak bertanggungjawab 

atas performance organisasi. Umumnya, karyawanlah yang 

memiliki kebanggaan terhadap organisasi oleh karena 

pencapaian dan performance organisasi merupakan 

tanggungjawab dan hasil kerja karyawan. Secara konseptual, 

pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa yang menjadi 

penyebab kebanggaan konsumen terhadap organisasi 

penyedia jasa yang ia konsumsi, dan apa dampak dari 

kebanggaan tersebut? Secara empiris, pertanyaan tersebut 

dapat dirumuskan menjadi apa yang menjadi penyebab 

kebanggaaan mahasiswa terhadap FEB UKSW, dan apa 

dampak dari kebanggaan mahasiswa tersebut?  
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Dalam kumpulan literatur ilmiah, hanya ada sedikit 

referensi yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab kedua 

pertanyaan diatas. Dalam aras konseptual, kebanggaan 

terhadap organisasi disebut sebagai organizational pride atau 

kebanggaan keorganisasian, yang menunjuk pada perasaan 

positif individu terhadap kelompoknya oleh karena penilaian 

terhadap status relatif kelompok tersebut (Haslam, 2004: 77). 

Konsep ini dikembangkan dalam studi psikologi organisasi, 

khususnya berkenaan dengan hubungan antar suatu 

kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut beberapa ahli, 

organizational pride merupakan sebuah faktor yang vital bagi 

kesuksesan bisnis, namun masih jarang dieksplorasi secara 

empiris (Appleberg, 2005; Gouthier dan Rhein, 2011). 

Berdasarkan penjelajahan literatur ilmiah yang peneliti 

lakukan, dapat ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang 

telah membahas organizational pride, yang secara lebih rinci 

dapat disajikan dalam tabel berikut: 
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 ORGANIZATIONAL PRIDE  

 

Penelitian pada Karyawan 
 

Penelitian pada Konsumen 
 

Peneliti 
(Tahun) 

Fokus 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

Arahan 
Penelitian 

Mendatang 

Peneliti 
(Tahun) 

Fokus 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

Arahan 
Penelitian 

Mendatang 
 

 

 

 

Gunter dan 
Furnham 
(1996) 

Penelitian ini 
menginvestigasi 
korelasi antara 6 
faktor biografikal 
dan 14 faktor 
iklim organisasi 
dengan kepuasan 
kerja dan 
kebanggaan 
dalam organisasi 
(pride in the 
organization). 
Penelitian ini juga 
menyelidiki 
faktor-faktor 
biografikal dan 
iklim organisasi 
yang berpotensi 
menjadi prediktor 
bagi kepuasan 
kerja dan 
kebanggaan 

Faktor-faktor dari 
iklim organisasi 
terbukti lebih 
memiliki korelasi 
dan lebih kuat 
menjadi prediktor 
dari kepuasan 
kerja dan 
kebanggaan 
dalam organisasi, 
dibandingkan 
dengan faktor-
faktor biografikal.  

-  
 
 
 
 

 
Decrop 
dan 
Derbaix 
(2010) 
 
 
 

Menggali 
fenomena pride 
fans terhadap 
klub sepakbola 
dan dampaknya 
pada perilaku 
mereka dalam 
mengkonsumsi 
barang-barang 
olahraga.  

Kedua ahli 
tersebut 
menggarisbawahi 
prestasi (masa lalu 
dan masa kini) 
sebagai 
penggerak utama 
dari pride. 
Kemudian ada 
pengaruh sosio-
kultural terhadap 
pride, seperti 
kebanggaan 
karena berasal 
dari suatu negara 
atau daerah 
tertentu. Menurut 
kedua ahli tersebut 
pride dapat 
meningkatkan 
komitmen dan 
loyalitas, tingkat 

Perlu adanya 
pengujian 
empiris terhadap 
hasil investigasi, 
dan investigasi 
lebih lanjut 
mengenai 
perbedaan pride 
berdasarkan 
gender. 
Disamping itu 
perlu 
penelusuran 
lebih lanjut 
mengenai 
hubungan 
kausalitas antara 
pride dan 
loyalitas. Apakah 
konsumen loyal 
karena mereka 
bangga, ataukah 
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dalam organisasi konsumsi dan 
koleksi, positive 
WOM, dan co-
creation of value.  

mereka bangga 
karena mereka 
loyal?  

 
 
 
Appleberg 
(2005) 

Membuat 
nomological 
network bagi 
konsep 
organizational 
pride.  

Dari penelitian ini 
diperoleh fondasi 
teoritikal bagi 
konsep 
organizational 
pride, definisi, 
antecedents dan 
concequences, 
dan perbandingan 
antara konsep ini 
dengan 
organizational 
commitment, 
organization-
based self-esteem, 
dan job 
satisfaction.  

-     

 
 
Boezeman 
dan 
Ellemers 
(2008) 

Penelitian ini 
difokuskan pada 
organizational 
pride dan respect 
from the 
organization 
sebagai prediktor 
dari 
organizational 
commitment dari 
pekerja sukarela 
(volunteer 
workers) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa pride dan 
respect secara 
signifikan dapat 
memprediksi 
organizational 
commitment.  

Penelitian 
mendatang perlu 
mengeksplorasi 
seberapa besar 
perbedaan 
tingkat komitmen 
pada pekerja 
sukarela dan 
pekerja yang 
dibayar.  

    

 
 
 

Penelitian ini 
menginvestigasi 
keterhubungan 
dua jenis 
organizational 

Emotional pride 
dan attitudinal 
pride adalah dua 
jenis 
organizational 

Penelitian 
mendatang perlu 
menambahkan 
variabel-variabel 

    



12 

 

 
 
Gouthier 
dan Rhein 
(2011) 

pride yaitu 
emotional pride 
dan attitudinal 
pride serta 
dampaknya pada 
komitmen untuk 
melayani 
pelanggan, 
kreatifitas, dan 
turnover intention.  

pride yang 
berbeda namun 
tidak saling 
terpisah. 
Emotional pride 
secara signifikan 
berpengaruh pada 
komitmen untuk 
melayani 
pelanggan dan 
kreatifitas 
sedangkan 
attitudinal pride 
secara signifikan 
berpengaruh pada 
komitmen untuk 
melayani 
pelanggan, 
kreatifitas, dan 
turnover intention 

moderator 
terhadap model 
yang diteliti 
dalam penelitian 
ini untuk 
menambahkan 
komprehensi 
terhadap konsep 
pride. 

 
Helm 
(2011) 

Penelitian ini 
hendak 
menyelidiki 
pengaruh pride in 
membership, job 
satisfaction, 
affective 
commitment, dan 
perceived 
organizational 
reputation 
terhadap 
awareness of 
impact on 
corporate 
reputation 

Hasil penelitian 
menggarisbawahi 
bahwa pride in 
membership 
adalah faktor yang 
yang paling 
signifikan 
mempengaruhi 
awareness of 
impact on 
corporate 
reputation.  

     

 
 

Penelitian ini 
hendak 
mengetahui 

Dalam studi yang 
pertama diketahui 
bahwa 

Oleh karena 
responden dalam 
penelitian ini 
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Ellemers, 
Kingma, 
van de 
Burgt, dan 
Barreto 
(2011) 

pengaruh 
aktifitas-aktifitas 
Corporate Social 
Responsibility 
(CSR) terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan dan 
komitmen mereka 
terhadap 
organisasi.  

Organizational 
pride dapat 
menjadi mediator 
antara 
organizational 
morality dan 
kepuasan kerja 
dan komitmen. 
Dalam studi yang 
kedua diketahui 
aktifitas-aktifitas 
CSR 
mempengaruhi 
organizational 
morality. Dengan 
demikian CSR 
adalah sumber  
kepuasan kerja 
dan komitmen. 

adalah para 
karyawan dalam 
satu organisasi 
saja, maka 
penelitian 
mendatang perlu 
meneliti persepsi 
dari karyawan 
dari beberapa 
perusahaan 
berbeda. 
Penelitian 
mendatang juga 
perlu menguji 
keseluruhan 
model yang 
diteliti melalui 
dua studi dalam 
penelitian ini 
secara 
bersamaan. 
Selain itu, 
penelitian 
mendatang juga 
memperhatikan 
pengalaman 
responden dan 
kuesioner yang 
diberikan oleh 
karena dalam 
penelitian ini, 
seringkali 
responden belum 
memiliki 



14 

 

pengalaman 
mengenai 
aktifitas 
organisasi yang 
disebutkan dalam 
kuesioner 
sehingga 
mempengaruhi 
persepsi dan 
jawaban mereka 

 
 
 
 
Helm 
(2012) 

Penelitian ini 
menginvestigasi 
keterhubungan 
antara kepuasan 
kerja dan 
turnover intention 
dan external 
reputation 
dengan pride in 
membership 
sebagai variabel 
mediator.  

Hasil penelitian ini 
mendukung Teori 
Identitas Sosial 
bahwa status dari 
organisasi 
merupakan 
sumber dari pride 
in membership 
(organizational 
pride). Pride dan 
kepuasan kerja 
secara positif 
dapat memediasi 
keterhubungan 
antara external 
reputation dan 
turnover intention  

     

 
Tabel 1.2 Penelitian-penelitian Terdahulu tentang Organizational Pride 
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Informasi yang didapat dari penelitian-penelitian 

terdahulu tentang organizational pride seperti yang disajikan 

dalam tabel 1.2, masih menimbulkan keraguan dalam upaya 

menjawab dua pertanyaan yang dikemukakan sebelumnya. 

Ada dua alasan yang mendasari keraguan tersebut. Alasan 

yang pertama adalah teori atau model yang dikonstruksi oleh 

Decrop dan Derbaix (2010) mengenai anteseden dan 

konsekuen dari pride pada konsumen, dibangun dalam 

konteks konsumsi olahraga, sehingga gagasan-gagasan yang 

diperoleh dirasa belum akurat untuk dipakai dalam 

menjelaskan fenomena yang terjadi dalam konteks konsumsi 

jasa, khususnya jasa pendidikan tinggi.  

 

 

 

Bagan 1.1 Antecedents, Dimensions, and Consequences of 

Pride in Sport Consumption 

Sumber: Decrop dan Derbaix (2010) 
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Alasan yang kedua adalah bahwa penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai organizational pride lebih banyak 

dilakukan dalam domain internal organisasi yakni pada 

karyawan dan bukan pada konsumen. Oleh karena karyawan 

dan konsumen memiliki orientasi perilaku yang berbeda maka 

penyebab dan dampak dari organizational pride pada 

karyawan belum tentu sama pada konsumen.  

Keraguan inilah yang menjadi situasi problematik, yang 

mengakibatkan perlu diadakannya sebuah penelitian untuk 

menggali lebih dalam fenomena kebanggaan mahasiswa 

terhadap FEB UKSW Salatiga. Lewat penelitian dimaksud, 

akan dapat dikonseptualisasikan faktor-faktor yang 

menyebabkan kebanggaan keorganisasian konsumen beserta 

dampak-dampaknya, yang grounded pada konteks dimana 

fenomena tersebut teramati yakni konteks organisasi jasa 

pendidikan tinggi, yang selanjutnya dapat dibandingkan 

dengan teori atau model yang telah dikonstruksi oleh Decrop 

dan Derbaix (2010). Kontribusi teoritis yang diharapkan 

adalah sebuah teori atau model mengenai anteseden dan 

konsekuen dari kebanggaan keorganisasian konsumen yang 

siap untuk diuji dalam penelitian-penelitian mendatang.   

 

1.2. Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian mengenai situasi problematik diatas, 

maka penelitian ini hendak difokuskan pada: Faktor-faktor 

penyebab kebanggaan keorganisasian dan dampak.  
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1.3. Persoalan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa hal yang menjadi persoalan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab kebanggaan 

mahasiswa terhadap FEB UKSW Salatiga?  

2) Apa dampak-dampak dari kebanggaan tersebut dalam   

proses mahasiswa menempuh studi di FEB UKSW? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kebanggaan 

mahasiswa terhadap FEB UKSW Salatiga.  

2) Untuk mengetahui dampak-dampak dari kebanggaan 

mahasiswa dalam proses menempuh studi di FEB UKSW 

Salatiga.  

3) Untuk mengidentifikasi konsep-konsep, membentuk 

proposisi-proposisi, dan mengonstruksi sebuah teori mini 

mengenai kebanggaan keorganisasian konsumen.   

4) Untuk membanding teori mini yang dikonstruksi dalam 

penelitian ini dengan teori tentang kebanggaan 

keorganisasian konsumen yang relevan dan telah ada 

sebelumnya.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua macam manfaat yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebuah teori mini 

mengenai organizational pride pada konsumen, yang dapat 

diuji dalam penelitian-penelitian mendatang.  

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi institusi pendidikan tinggi 

dalam upaya membangun relationship dengan mahasiswa 

sebagai konsumen atau pelanggan demi meraih 

keunggulan kompetitif.  

 


