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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) merupakan

salah satu universitas swasta terkemuka di Jawa Tengah.

Berdiri pada tahun 1956 di Salatiga. UKSW sebagai organisasi

jasa perguruan tinggi, dikelola dibawah Yayasan Perguruan

Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW). Dasar pelayanannya

berdasarkan pada motto: “Takut akan Tuhan adalah

Permulaan Pengetahuan” (Amsal 1: 7a).

UKSW terdiri dari 14 Fakultas dan 1 program

pascasarjana dalam menjalankan kegiatan pendidikan,

penelitian dan pengabdian masyarakat, dipimpin oleh seorang

rektor dibantu oleh 5 (lima) pembantu rektor yang mengelola

bidang-bidang: (1) akademik di bawah pimpinan PR I; (2)

Keuangan di bawah pimpinan PR II; (3) Kemahasiswaan di

bawah pimpinan PR III; (4) Hubungan dengan pihak luar di

bawah pimpinan PR IV; dan (5) Penelitian dan pengabdian

masyarakat di bawah pimpinan PR V.

Administrasi UKSW terdiri dari administrasi pusat dan

administrasi pada tingkat fakultas. Administrasi pusat

berperan memberi pelayanan kepada semua fakultas dan

program studi. Sedangkan, pada tingkat fakultas, mengurus

semua kegiatan yang berkaitan dengan fakultas atau program

studi tertentu Untuk itu dalam penelitian ini secara umum

digambarkan administrasi pada tingkat pusat meliputi bidang-

bidang:
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Bidang akademik, terdiri atas:

1. Biro Administrasi Akademik (BAA), dipimpin oleh seorang

menejer dan dibantu oleh seorang sekretaris. BAA

membawahi Biro admisi registrasi (BARA) dan bagian Nilai,

Ijazah, Wisuda (NIW). Secara umum Biro Administrasi

Akademik (BAA) mempunyai tugas memberikan layanan

administrasi di bidang akademik dalam lingkungan

universitas. Proses bisnisnya mulai dari admisi dan

diakhiri dengan wisuda.

2. Biro Teknologi dan Sistem Informasi (BTSI),

bertanggungjawab mengembangkan dan melayani

kebutuhan civitas akademika dalam bidang teknologi,

system informasi, multimedia (termasuk di dalamnya

mengembangkan modul pengajaran) dan fasilitas

pengajaran. BTSI dipimpin oleh seorang manajer dan

dibantu oleh seorang sekretaris. Di dalam BTSI terdapat

juga 2 bagian: (1) bagian sistem informasi, dan (2) bidang

teknologi informasi.

3. Perpustakaan Universitas (PU), berfungsi sebagai pusat

pembelajaran yang menyediakan informasi dan akses

terhadap informasi yang dibutuhkan untuk pendidikan,

referensi, penelitian, kebudayaan dan rekreasi khususnya

bagi civitas akademika. Perpustakaan dipimpin oleh

seorang direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris.

4. Language Training Center (LTC), adalah unit penunjang

kegiatan akademik berperan melayani, mendukung dan

menunjang pembelajaran bahasa dan budaya asing bagi
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civitas akademika UKSW maupun masyarakat umum. LTC

dipimpin oleh seorang menejer.

5. Pusat Penjamin Mutu Akademik (PPMA) merupakan unit

yang menjamin dan mengawal implementasi sistim

manajemen mutu di semua unit di lingkungan UKSW;

melakukan monitoring, pengukuran dan evaluasi terhadap

implementasi sistem manajemen mutu dan pencapaian

standar mutu akademik dan memfasilitasi layanan

peningkatan Jabatan Fungsional Akademik. PPMA

dipimpin oleh seorang menejer.

Bidang keuangan, terdiri:

1. Biro Akuntansi Keuangan (BAK) berperan melakukan

pelayanan teknis admiminstrasi akuntansi dan keuangan.

Unit ini membantu PR II dalam  menyusun, melaksanakan

dan mengawasi strategi, kebijakan, program kerja dan

pengembangan di bidang akuntansi dan keuangan;

mengendalikan anggaran universitas; menganalisis dampak

suatu keputusan terhadap kondisi keuangan universitas;

menginvestasikan kelebihan dana dan menyusun,

melaksanakan serta mengawasi sistem, prosedur dan

peraturan keuangan dan akuntansi. BAK dipimpin oleh

Menejer BAK terdiri dari Bagian Akuntansi dan Bagian

Keuangan.

2. Biro Manajemen Kampus (BMK) bertugas melaksanakan

berbagai jenis pelayanan umum. Tugas BMK antara lain

mewujudkan kampus hijau yang bersih indah dan nyaman;

pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana secara
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prima sehingga selalu dalam kondisi siap pakai serta

pemakaian secara optimal; melayani pihak eksternal dan

internal dengan memperhatikan prinsip-prinsip customer

service excellent. BMK dipimpin oleh seorang menejer.

Bidang kemahasiswaan:

1. Biro Kemahasiswaan (BIKEM) melaksanakan fungsi

manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengawasan serta pelaporan) dan menangani

administrasi kegiatan meliputi pelayanan mahasiswa,

pengembangan mahasiswa dan kerohanian kampus.

BIKEM dipimpin oleh seorang menejer.

2. Kamtibpus (K3) bertugas menjaga, keamanan, dan

ketertiban kampus. Unit penunjang ini terdiri dari satpam

dan penjaga parkir.

3. Campus Ministry (CM) adalah unit penunjang yang

bergerak di bidang kegiatan kerohanian di dalam kampus,

yang tidak hanya melayani mahasiswa, tetapi juga dosen

dan karyawan UKSW.

Bidang promosi dan hubungan luar:

Biro Promosi Hubungan Luar (BPHL) bertugas untuk

mengelola dan mengembangkan sistem dan program promosi

universitas serta mengelola Public relations (humas) UKSW

dalam upaya untuk meningkatkan citra universitas di mata

publik. Pelaksanaan kegiatannya, BPHL menjalin kemitraan

dengan pemerintah, gereja, sekolah, industri dan alumni.

BPHL membawahi Satya Wacana Career Centre and Alumni

(SWCA) yang mengelola dan mengembangkan bursa kerja bagi
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alumni melalui jejaring dan komunikasi dengan perusahaan

dan para alumni.Komunikasi yang berkesinambungan dengan

alumni juga merupakan salah satu hal penting yang

dilakukan SWCA untuk menangani pelacakan dan

pengelolaan umpan balik dari para alumni. BPHL dipimpin

oleh seorang menejer.

Bidang penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat:

Biro Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat

(BP3M) sebagai media atau unit penelitian, publikasi dan

pengabdian kepada masyarakat. Berada dibawah PR V. Secara

struktur BP3M dipimpin oleh seorang menejer.

Selaras dengan bidang kerja yang ada, kegiatan

administrasi ditingkat pusat tercakup semua proses

administrasi sejak calon mahasiswa menjalani ujian masuk

sampai dengan wisuda menjadi sarjana. Adapun, kegiatan-

kegiatan yang dilakukan: (1) seleksi calon mahasiswa, (2)

pendaftaran (registrasi) mahasiswa baru, (3) menyusun

kaleder akademik (4) penyusunan jadwal kuliah, dosen dan

pembagian ruang kelas, laboratorium, workshop dll. (5)

OSPEK, (6) perwalian dan penyusunan program studi, (7)

perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya, (8) ujian

semester (tengah dan akhir semester), (9) pengajaran remedial,

(10) pembuatan tugas akhir dan bimbingan dan (11) ujian

akhir program pendidikan (komprehensif). Semua wujud

keterkaitan aktivitas dalam pelayanan administrasi pada

tingkat pusat adalah sebagai tujuan mewujudkan tri darma

perguruan tinggi di UKSW.
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4.2. Gambaran Internal Marketing
4.2.1. Internal Marketing Menurut Informan Kunci

Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu hasil

wawancara dengan informan kunci dan hasil survey dengan

kuesioner yang disebarkan kepada karyawan. Berdasarkan

hasil wawancara dengan 3 informan yang bekerja pada bidang

administrasi pusat diperoleh gambaran pengetahuan internal

marketing yang diterapkan oleh karyawan administrasi pusat

UKSW adalah mereka tahu pentingnya mempertahankan

karyawan yang terbaik. Hal ini tergambar dalam sikap mereka

yang tahu akan perlunya melibatkan karyawan dalam

menjalankan visi organisasi, yaitu: pelayanan yang diberikan

didasari oleh sikap melayani dengan sebaik-baiknya terutama

untuk pelayanan kepada mahasiswa. Selain itu, mereka juga

tahu perlunya ada ukuran dan penghargaan terhadap kinerja

karyawan.

Berdasarkan pemahaman siapa konsumen yang

dilayani, kecendrungannya adalah mahasiswa. Pada hal

secara konsep, dalam internal marketing pelanggan

sebenarnya adalah karyawan. Hal ini sekaligus

menggambarkan bahwa karyawan memahami perlunyasikap

melayani yang tinggi kepada mahasiswa. Karyawan, masih

belum dipahami secara konsep dalam layanan internal.

Walaupun telah diterapkan metode penilaian 360

derajat pada tingkat administrasi pusat UKSW, ukuran dan

penghargaan masih kurang jelas diterapkan. Belum adanya

prioritas kerja yang jelas serta pengembangan kinerja menjadi
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alasannya. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja dilakukan

hanya pada saat kenaikan golongan, yaitu empat tahun sekali

dan yang melakukannya adalah atasan langsung. Dimana,

hasil penilaian digunakan atasan dan kepentingan yang

bersangkutan. Secara umum ukuran dan penghargaan

terhadap kinerja karyawan administrasi pusat di UKSW belum

jelas.

Berkenan dengan bagaimana suatu organisasi

memperkerjakan orang yang tepat dalam aktivitas

pelayanannya, gambaran yang ada mengungkapkan bahwa

karyawan tahu perlunya memperkerjakan orang yang tepat

karena ini terkait dengan perlunya memberi perhatian pada

kualitas layanan. Namun, penerapan yang ada masih bersifat

subyektif. Hal ini nampak dalam perekrutan karyawan

dimana karyawan direkrut berdasarkan hubungan kenalan

dari staff dosen atau karyawan lain. Sama juga dengan adanya

mutasi kerja masih memanfaatkan tenaga yang ada dalam

lingkungan kampus untuk mengisi kekosongan pada unit-unit

kerja yang ada membuat kompetensi dan sikap melayani pada

wilayah kerja yang diberikan masih kurang. Hal ini membuat

karyawan hanya bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan

dan bukan sesuai kompetensi yang diperlukan oleh beban

tugas dalam tempat kerjanya.

Training and development terhadap karyawan dalam

suatu organisasi dapat menunjang kualitas dari jasa itu.

Gambaran ini sekaligus memperjelas pemahaman

mengembangkan karyawan untuk kualitas pelayanan.
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Dimana, masih belum dirasakan adanya prioritas kerja serta

pengembangan terhadap kinerja karyawan yang jelas

membuat pemberdayaan terhadap karyawan masih relatif

kurang. Hanya saja, untuk mempromosikan kerja tim dalam

berbagai aktivitas telah diterapkan dengan baik. Dimana, hal

yang diutamakan adalah kerja sama. Untuk penyediaan

sistem dukungan yang diperlukan karyawan administrasi

pada tingkat pusat difasilitasi dengan adanya ruang kerja

yang baik, peralatan komputer, intranet dan internet dalam

peningkatan kualitas layanan.

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti, seperti

pada bidang administrasi akademik, adanya penggunaan

fasilitas ALAM (Anjungan Layanan Akademik Mahasiswa), dan

Aplikasi BARATOL oleh bagian administrasi dan registrasi

(BARA) serta penggunaan jaringan teknologi dan informasi

berbasis internet. Gambaran ini menjelaskan bahwa untuk

“tindakan menyediakan teknologi dan peralatan pendukung”

sangat baik diterapkan dalam bagian administrasi pusat di

UKSW. Hanya saja, “mengembangkan proses internal yang

berorientasi layanan” belum sepenuhnya baik sebanding apa

yang dilakukan dalam penyediaan sistem teknologi yang ada.

Misalnya, pada unit Kamtibpus masih ada kendala

menyangkut ruang atau lokasi tempat parkir. Pada

perpustakaan, masih belum dapat mengimplementasikan

penggunaan libirary digital.

Pernyataan resonden memberikan gambaran bahwa

secara umum kesadaran internal marketing sudah baik dalam
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pengetahuan karyawan administrasi pusat di UKSW. Namun,

dalam penerapannya masih terdapat banyak hal yang belum

terpenuhi sesuai dengan konsep internal marketing itu

sendiri. Dimana, masih belum terpenuhi penerapan

memberlakukan karyawan sebagai pelanggan, kurang didalam

menerapkan ukuran dan penghargaan terhadap kinerja

karyawan, sistem perekrutan yang masih bersifat subjektif,

pemberdayaan karyawan yang belum seyogianya terpenuhi

untuk peningkatan ketrampilan teknis dan interaktif

karyawan administrasi, dan sistem dukungan yang diperlukan

masih belum terpenuhi.

Konsep karyawan sebagai pelanggan internal adalah

bagaimana memotivasi karyawan sebagai pemasar yang

menjalankan proses dalam layanan internal sebelum

pelanggan eksternal merasakan pelayanan yang ditawarkan

dalam jasa tersebut. Sebelum semuanya terpenuhi, lebih

dahulu karyawan itu harus dipuaskan yaitu kepuasan dalam

kerjanya. Menyangkut kepuasan kerja, karyawan administrasi

cukup puas bekerja sebagai karyawan administrasi. Dimana,

pekerjaan tidak terlalu berfokus pada tingkatan beban kerja

yang berat. Hanya saja, fokus diberikan kepada bagaimana

mengelola serta mengatur dan melayani sebaik-baiknya,

sebagaimana yang sudah dipahami dalam pemahamannya.

Kepuasan kerja diberikan dalam suatu kepuasan dapat

melayani mahasiswa sebaik mungkin. Salah satu contoh

gambaran ini terlihat dalam cara pelayanan yang diberikan

oleh karyawan yang bertugas sebagai satpam dan penjaga
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parkir pada unit Kamtibpus. Kepuasan itu digambarkan

dalam setiap harinya dengan sigap sudah mengisi pos

tugasnya sesuai jadwal. Pada karyawan BMK, setiap harinya

mengurus urusan manajemen kampus. Salah satunya adalah

unit lanscape dimana tata taman yang ada di lingkungan

kampus adalah suatu bentuk kepuasan terhadap pekerjaan

itu sendiri yang dirasa cukup oleh mereka.

Sejalan dengan kepuasan yang ada menyangkut dengan

pekerjaan itu sendiri, karyawan administrasi juga ternyata

relatif sangat cukup untuk menyatakan kepuasanya terhadap

gaji dan remunisasi yang diterima. Gaji yang diterima

dilakukan tiap 2 tahap dalam 1 bulan yakni tanggal 1 dan 15

bulan berjalan. Gaji yang diberikan juga sesuai dengan

golongan. Selain gaji ada juga dalam bentuk tunjangan yang

sekaligus diberikan pada tanggal 1 bulan berjalan bersamaan

dengan gaji yang diterima. Seperti, pada unit Kamtibpus,

tunjangan yang diterima dalam bentuk tunjangan paskah,

pendidikan dan hari natal dan diberikan setiap tahun. Untuk

masalah promosi pekerjaan yang ada, sejalan dengan

pemahaman dan penerapan yang ada dirasakan masih

cenderung kurang. Penyebabnya, kalau ada promosi juga itu

dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri dari karyawan. Hal ini

sekaligus menggambarkan bahwa belum jelas peluang

pekerjaan untuk karyawan administrasi pusat di UKSW.

Untuk hubungan dengan rekan kerja seluruhnya

merasa sudah puas. Hal ini memberi gambaran bahwa

kepuasan kerja yang dirasakan adalah kepuasan karena
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keterlibatan dalam kerja sama tim dalam unit kerja. Hanya

saja untuk masalah kesetiaan dan rasa tanggung jawab masih

berbeda dalam bentuk kepuasannya. Penyebabnya,

dikembalikan kepada pribadi masing-masing yang menilai

kerjanya sejauh apa mereka memahami dan menerapkan

sikap melayani sebaik mungkin demi kepuasan pelanggan

yaitu mahasiswa.

4.2.2. Internal Marketing Menurut Persepsi Karyawan
Persepsi karyawan tentang internal marketing didapat

dari hasil survey melalui kuesioner. Penjelasandibuat

berdasarkan deskripsi statistik.

4.2.2.1. Gambaran Responden
Laporan ini ditulis berdasarkan kuesioner yang

terkumpul dari 72 karyawan administrasi di bawah bidang PR

I sampai PR V.Gambaran mengenai gender, usia, pendidikan

terakhir, unit kerja dan masa kerjasebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

Karakteristik Kategori Jumlah
Responden

Presentase
(%)

Gender Laki-laki
Perempuan

57
15

79,2
20,8

Usia < 30
30 – 40
40 – 50
> 50

9
23
29
11

12,5
31,9
40,3
15,3

Pendidikan SMA
D1/D3
S1
S2

42
7
16
7

58,3
9,7
22,3
9,7
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Unit Kerja PR I
PR II
PR III
PR IV
PR V

16
26
21
6
3

22,2
36,1
29,2
8,3
4,2

Masa Kerja < 5
5 – 10
10 – 20
> 20

5
25
22
20

6,9
34,7
30,6
27,8

Sumber: Data Primer, 2013

Dapat dikemukakan bahwa responden pria sejumlah 57

orang atau sebesar 79,2% dan sisanya karyawan wanita

sejumlah 15 orang atau sebesar 20,8%. Ini karena dibagian

tertentu pada unit administrasi pusat lebih banyak

memperkerjakan tenaga kerja pria, seperti pelayanan umum

di bawah PR II dan ketertiban kampus dan parkir.Usia

responden ada pada rentang 40 – 50 tahun sejumlah 29 orang

atau 40,3% sedangkan yang paling sedikit ada pada rentang

>30 tahun sejumlah 9 orang atau 12,5%. Ini berarti karyawan

administrasi pada tingkat pusat telah memiliki cukup

pengalaman bekerja di bidangnya.

Pendidikan responden pada karyawan administrasi

pusat terbanyak ada pada pendidikan SLTA yaitu sejumlah 42

orang atau 58,3% dan yang paling sedikit ada pada D1/D3

dan Strata 1 (S1) yaitu sejumlah 7 orang atau 9,7%. Ini karena

bidang pekerjaan karyawan tidak terlalu membutuhkan status

pendidikan. Gambaran ini kurang menguntungkan, mengingat

pentingnya karyawan pada jasa pendidikan tinggi.

Responden paling banyak adalah unit administrasi

dibawah pengelolaan PR II yang terdiri atas BAK dan BMK

sebanyak 26 orang atau 36,1%. Ini karena karyawan pada
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unit kerja administrasi di bawah pengelolaan PR II memang

mempekerjakan tenaga karyawan paling banyak. Berdasarkan

masa kerja pada tabel diketahui masa kerja tertinggi berada

pada rentang 5 – 10 tahun sejumlah 25 orang atau 34,7%, 10

- 20 tahun sejumlah 22 orang atau 30,6% dan < 20 tahun

sejumlah 20 orang atau 27,8% dan sisanya sejumlah 5 orang

atau 6,9% pada rentang masa kerja > 5 tahun. Gambaran ini

memperlihatkan bahwa karyawan yang berada pada

administrasi pusat telah memiliki loyalitas yang kuat sehingga

tingkat turnover rendah.

4.2.2.2. Deskripsi Persepsi Pengetahuan Internal
Marketing

Persepsi karyawan tentang kesadaran internal marketing

didistribusikan dalam 4 indikator dan terbagi dalam 12

pernyataan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kesadaran Internal Marketing

No Indikator Presentase (%) Mean1 2 3 4 5
1 Pengetahuan perlunya mempertahankan karyawan yang terbaik

Tahu perlunya melibatkan karyawan dalam
visi organisasi 1,4 - 5,6 48,6 44,4 4,35

Tahu perlunya memperlakukan karyawan
sebagai pelanggan 1,4 13,9 18,1 55,6 11,1 3,61

Tahu perlunya ukuran dan penghargaan
terhadap kinerja karyawan 1,4 - 6,9 52,8 38,9 4,28

Mean tahu perlunya mempertahankan karyawan yang terbaik sebesar 4,08
2 Pengetahuan perlunya memperkerjakan orang yang tepat

Tahu perlunya merekrut orang yang terbaik 5,6 5,6 12,5 51,4 25,0 3,85
Tahu perlunya memperkerjakan karyawan
sesuai kompetensi dan kesediaan melayani - - 2,8 59,7 37,5 4,35

Tahu menjadi pimpinan yang diinginkan
semua orang

1,4 1,4 11,1 58,3 27,8 4,10

Mean tahu perlunya memperkerjakan orang yang tepat sebesar  4,10
3 Pengetahuan perlunya mengembangkan karyawan untuk kualitas layanan

Tahu perlunya melatih ketrampilan teknis dan
ketrampilan interaktif - - 2,8 56,9 40,3 4,38
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Tahu perlunya memberdayakan karyawan - 4,2 2,8 61,1 31,9 4,21
Tahu perluya mempromosikan kerja
Tim - - 2,8 50,0 47,2 4,44

Mean tahu mengembangkan karyawan untuk kualitas layanan sebesar 4,34
4 Pengetahuan perlunya menyediakan system dukungan yang diperlukan

Tahu perlunya mengukur kualitas layanan
internal - - 19,4 61,1 19,4 4,00

Tahu perlunya menyediakan teknologi dan
peralatan pendukung - - - 52,8 47,2 4,47

Tahu perlunya mengembangkan orientasi
layanan dalam proses internal - - 9,7 65,3 25,0 4,15

Mean tahu perlunya menyediakan sistem dukungan sebesar 4,21
Kesadaran Internal Marketing 0,9 2,1 7,9 56,1 33 4,18

Sumber: Data primer, 2013

Keseluruhan variabel pengetahuan internal marketing

dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pengetahuan perlunya mempertahankan

karyawan yang terbaik merupakan persepsi yang paling

rendah dari variabel kesadaran internal marketing. Namun,

berdasarkan ditribusi frekuensi meannya berada pada tingkat

yang tinggi. Persepsi karyawan paling rendah adalah

pengetahuan memberlakukan seorang karyawan sebagai

pelanggan. Persepsi ini sekaligus mendukung hasil dari

wawancara mendalam, dimana orientasi karyawan pada

konsumen yang dilayani adalah mahasiswa, sehingga

karyawan cenderung belum memahami dirinya sebagai

seorang pelanggan dari karyawan lain atau karyawan lain

sebagai pelanggannya.

Persepsi karyawan administrasi pusat dalam

pengetahuan memperkerjakan orang sesuai kompetensi dan

kesediaan melayani serta tahu pentingnya melibatkan

karyawan memahami visi organisasi sangat tinggi.

Pengetahuan yang sangat tinggi itu sebagai perwujudan

mereka melayani dengan sebaik-baiknya demi kenyamanan
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mahasiswa adalah salah satu wujud keterlibatan pengetahuan

karyawan dalam memahami visi organisasi, seperti yang

dipahami oleh beberapa anggota satpam dan parkir.

Bagaimana mahasiswa puas dengan layanan mereka adalah

bentuk dari wujud pemahaman keterlibatannya dalam visi

organisasi. Lain halnya juga, bagaimana kampus tertata

dengan baik, rapi dan bersih adalah wujud tahu melibatkan

karyawan dalam visi organisasi yang dilandaskan pada

karyawan pada unit BMK.

Secara umum dari gambaran persepsi karyawan

pengetahuan mempertahankan karyawan yang terbaik relatif

tinggi. Namun, masih sedang atau cukup dalam tahu perlunya

memberlakukan karyawan sebagai pelanggan. Dalam

memahami secara utuh mempertahankan karyawan yang

terbaik, persepsi karyawan masih belum memahami karyawan

sebagai pelanggan. Apa lagi, dalam persepsi karyawan

indikator tahu perlunya mempertahankan karyawan yang

terbaik merupakan indikator yang paling rendah dalam

variabel kesadaran internal marketing.

Kedua, pengetahuan perlunya memperkerjakan orang

yang tepat. Persepsi karyawan yang paling rendah adalah

untuk pernyataan tahu perlunya merekrut orang yang terbaik.

Gambaran ini sekaligus mendukung hasil wawancara

mendalam bahwa dalam masalah perekrutan orang yang

terbaik, masih bersifat subyektif. Nampaknya tidak ada

keterbukaan pada karyawan untuk memahami pentingnya

merekrut orang yang tepat. Persepsi karyawan sangat tinggi
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adalah tahu perlunya memperkerjakan orang sesuai

kompetensi dan sikap melayani. Artinya, karyawan tahu

perlunya tuntutan akan kompetensi dan sikap melayani

dengan kerjanya.

Hal ini sekaligus mendukung hasil wawancara

mendalam dimana dalam kerja, seorang karyawan seharusnya

bekerja dengan sikap melayani yang tinggi. Secara umum

berdasarkan gambaran persepsi karyawan tentang perlunya

memperkerjakan orang yang tepatrelatif tinggi. Namun,

persepsi karyawan sedang atau cukup tentang perlunya

merekrut orang yang terbaik. Dalam memahami pengetahuan

memperkerjakan orang yang tepat, persepsi sedang atau

cukup  karyawan membenarkan proses dari sistem perekrutan

yang masih bersifat subjektif.

Ketiga, pengetahuan perlunya mengembangkan

karyawan untuk kualitas layanan sangat tinggi. Hal ini

memberikan gambaran bahwa secara pengetahuan, karyawan

administrasi tahu betul pentingnya mengembangkan

karyawan untuk kualitas layanan. Ini dikarenakan kualitas

layanan akan memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Kualitas layanan sangat ditentukan oleh ketrampilan teknis,

interaktif dan kompetensi karyawan.

Namun, karena setiap pekerjaan yang dilayankan oleh

suatu unit dilakukan oleh beberapa karyawan, kinerja

karyawan dalam satu tim menjadi penting. Mereka tahu

perlunya mempromosikan kerja tim dalam segala aktivitas.

Hal ini menggambarkan bahwa karyawan administrasi
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memahami bagaimana keuntungan dari adanya kerja sama

dalam meningkatkan kualitas layanan. Gambaran ini

didukung oleh hasil wawancara mendalam yang menyatakan

bahwa dalam lingkungan kerja yang diutamakan adalah kerja

sama dalam tim.

Keempat, pengetahuan perlunya menyediakan sistem

dukungan yang diperlukan. Untuk memberikan kualitas

layanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh mindset

karyawan yang berorientasi pada layanan, kualitas layanan

karyawan, tetapi juga ketersediaan sistem pendukung.

Sebagai contoh keputusan diterimanya seorang calon

mahasiswa dapat dengan cepat diinformasikan oleh bagian

promosi ke calon mahasiswa karena adanya jaringan internet.

Secara umum karyawan tahu bahwa kualitas layanan

penting nampak dari data persepsi karyawan yang relatif

tinggi tentang perlunya mengukur kualitas layanan sedangkan

sangat tinggi tentang perlunya teknologi dan peralatan

pendukung. Hal ini menggambarkan bahwa karyawan sangat

tahu pentingnya menyediakan sistem dan peralatan

pendukung. Dalam perkembangan kualitas layanan di UKSW

pada tingkat administrasi pusat telah diterapkan sistem

teknologi dan informasi yang modern.

Dapat disimpulkan bahwa karyawan tahu pentingnya

internal marketing dalam mewujudkan layanan yang

berorientasi pelanggan. Persepsi pengetahuan karyawan yang

tinggi ini merupakan motivasi yang memberi dorongan yang

efektif terhadap keinginan membangun pandangan dan sikap
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karyawan terhadap melayani pelanggan sebaik-baiknya, yang

kemudian melahirkan motivasi untuk bertingkah laku. Dari

gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan

administrasi pusat di UKSW memiliki tingkat pengetahuan

yang tinggi terhadap internal marketing. Hanya saja, motivasi

yang melatarbelakanginya perlu diarahkan juga kepada

konsep pemasaran untuk layanan internal dimana karyawan

dipahami sebagai pelanggan internal.

4.2.2.3. Deskripsi Persepsi Penerapan Internal Marketing
Persepsi tentang penerapan internal marketing disajikan

berikut:

Tabel 4.3
Penerapan Internal Marketing

No Indikator Presentase (%) Mean1 2 3 4 5
1 Tindakan mempertahankan karyawan yang terbaik

Melibatkan karyawan dalam
memahami visi organisasi 4,2 8,3 27,8 54,2 5,6 3,49

Menerapkan karyawan sebagai
pelanggan 4,2 12,5 48,6 31,9 2,8 3,17

Menerapkan ukuran dan
penghargaan terhadap kinerja
karyawan

9,7 16,7 30,6 36,1 6,9 3,14

Mean tindakan mempertahankan karyawan yang terbaik sebesar 3,26
2 Tindakan memperkerjakan orang yang tepat

Bersaing merekrut orang yang
terbaik 8,3 13,9 31,9 30,6 15,3 3,31

Memperkerjakan karyawan dengan
kompetensi dan kesediaan melayani 4,2 22,2 19,4 44,4 9,7 3,33

Menjadi pimpinan yang diinginkan
semua orang 6,9 11,1 28,4 41,7 13,9 3,44

Mean tindakan memperkerjakan orang yang tepat sebesar 3,36

3 Tindakan mengembangkan karyawan untuk memberikan kualitas
pelayanan
Berupaya meningkatkan
ketrampilan teknis dan ketrampilan
interaktif

2,8 9,7 29,2 47,2 11,1 3,54

Menerapkan pemberdayaan 2,8 18,1 29,2 44,4 5,6 3,32
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karyawan
Mempromosikan kerja
Tim dalam berbagai aktivitas 2,8 8,3 13,9 52,8 22,2 3,83

Mean tindakan mengembangkan karyawan untuk memberikan kualitas
layanan sebesar 3,56

4 Tindakan terhadap penyediaan system dukungan yang diperluukan
Menerapkan ukuran terhadap
kualitas layanan internal 5,6 16,7 37,5 36,1 4,2 3,17

Menyediakan teknologi dan
peralatan yang mendukung 2,8 12,5 8,3 61,1 15,3 3,74

Mengembangkan proses internal
yang berorientasi layanan 4,2 2,8 23,6 63,9 5,6 3,64

Mean tindakan terhadap penyediaan sistem dukungan yang
diperlukan sebesar 3,52

Penerapan Internal Marketing 4,8 12,6 27,4 45,4 9,8 3,43
Sumber: Data primer, 2013

Secara umum, skor rata-rata persepsi tentang

penerapan internal marketing lebih rendah dari pengetahuan

karyawan tentang internal marketing. Gambaran ini menarik

karena memperlihatkan bahwa banyak karyawan tahu

pentingnya internal marketing tetapi pengetahuan itu belum

diterapkan seperti yang seharusnya. Gambaran secara detail,

sebagai berikut:

Pertama, tindakan mempertahankan karyawan yang

terbaik. Tindakan ini yang paling rendah dalam penerapan

internal marketing. Hal ini disebabkan, persepsi karyawan

tentang tindakan untuk menerapkan ukuran dan

penghargaan terhadap kinerja karyawan serta menerapkan

karyawan sebagai pelanggan relatif sedang. Persepsi ini

sekaligus mendukung hasil wawancara mendalam, bahwa

untuk ukuran dan penghargaan terhadap kinerja karyawan,

penilaian prestasi kerja yang digunakan masih melalui sistem

penilaian berdasarkan tujuan dan sangat bergantung pada

penilaian atasan. Walaupun, sudah diterapkan penilaian 360
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derajat, itu pun dilakukan saat kenaikan golongan yaitu

empat tahun sekali. Selain itu, tindakan memberlakukan

karyawan sebagai pelanggan didukung oleh kecendrungan

pandangan bahwa konsumen yang dilayani hanya mahasiswa.

Persepsi karyawan administrasi pusat relatif tinggi dalam

tindakan keterlibatannya dalam visi organisasi. Nampaknya,

tindakan yang terjadi sebagai bagian dari orientasi layanan

yang berfokus pada pelanggan eksternal yaitu mahasiswa.

Kedua, tindakan memperkerjakan orang yang tepat.

Penerapan menjadi pimpinan yang diinginkan semua orang

relative tinggi. Hal ini sekaligus mendukung hasil wawancara

mendalam dimana seorang karyawan diharapkan memiliki

sikap yang baik untuk melayani. Unit kerja menunjang

adanya kerja timdan efektivitas tim ditentukan oleh adanya

pimpinan yang bisa diterima oleh anggotanya.

Tindakan untuk mempekerjakan orang sesuai dengan

kompetensi dan kesediaan melayaniserta perekrutan orang

yang terbaik relatif sedang. Hal ini sejalan dengan hasil

wawancara mendalam dimana masih kurangnya penerapan

terhadap pentingnya merekrut orang yang terbaik dan

memperkerjakan karyawan sesuai dengan kompetensi dan

sikap melayani. Secara umum, adanya kemungkinan bahwa

tindakan yang terjadi didukung oleh pemahaman bahwa

memperkerjakan keluarga atau sanak family masih menjadi

pemikiran banyak orang di UKSW ketimbang orang yang

berkompeten. Akibatnya, akan menghambat perkembangan
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organisasi karena kualitas SDM yang dimiliki bukan yang

terbaik.

Ketiga, mengembangkan karyawan untuk kualitas

pelayanan, diantaranya menerapkan pemberdayaan karyawan

yang relatif sedang. Sedangkan, untuk meningkatkan

ketrampilan teknis dan ketrampilan interkatif serta

mempromosikan kerja tim dalam berbagai aktivitas relatif

tinggi dalam penerapannya. Hal ini menggambarkan

kemungkinan pemberdayaan yang dilakukan dirasakan tidak

begitu penting dalam tindakan pengembangan kerja karyawan

administrasi.

Namun, yang terpenting adalah bagaimana tindakan

untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan mempromosikan

kerja tim. Penyebabnya, dalam layanan administrasi tindakan

kerja sama dan ketrampilan teknis sangat diperlukan apa lagi

dalam kerja, tim kerja merupakan kriteria efektivitas kerja

sama dalam unit administrasi pusat. Sebagai contoh, pada

unit BMK dan Kamtibpus. Hanya saja, tindakan yang ada

tidak seimbang dengan apa yang dipersepsikan dalam

pengetahuannya yang relatif sangat tinggi.

Keempat, tindakan terhadap penyediaan sistim

dukungan yang diperlukan, dimana menyediakan teknologi

dan peralatan pendukung serta mengembangkan proses

internal relatif tinggi dibandingkan menerapkan ukuran

terhadap kualitas layanan internal yang masih sedang. Hal ini

sejalan dengan hasil wawancara mendalam bahwa dalam

kerja, karyawan administrasi difasilitasi dengan sistem



57

teknologi dan peralatan pendukung, hanya saja untuk

menetapkan ukuran terhadap kualitas layanan internal masih

cenderung sedang. Kemungkinannya, kondisi kerja yang tidak

memerlukan adanya orientasi layanan internal dalam

tindakan terhadap penyediaan sistem dukungan yang

diperlukan, sehingga fokusnya hanya untuk bagaimana

melayani pelanggan eksternal, sehingga penerapan terhadap

penyediaan sistem dukungan yang diperlukan karyawan yang

ada relatif tinggi.

Hanya saja, kebanyakan dari dukungan itu masih

menjadi prioritas kepada mahasiswa sedangkan kurang dalam

implikasinya untuk layanan internal. Pada hal pengetahuan

yang ada sangat tinggi. Kemungkinannya, penyediaan yang

ada lebih berorientasi terhadap peningkatan sumber daya

teknologi dalam layanan dan bukan kepada sumber daya

manusianya (karyawan) sehingga ukuran untuk mengukurnya

masih relatif cukup.

Gambaran ini memberikan masukan untuk

meningkatkan ukuran kualitas karyawan dalam layanan

internal. Disebabkan, karyawan merupakan jasa itu sendiri

dan lebih dari sistem teknologi yang ada ketika layanan itu

disampaikan kepada mahasiswa. Karena karyawan sebagai

jasa itu sendiri merupakan bagian dari layanan yang

selanjutnya dapat memberikan feedback sebagai umpan balik

kinerja mereka sebagai bagian dari upaya meningkatkan

kualitas layanan.
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa persepsi

karyawan relatif tinggi dalam menerapkan internal marketing

pada unit administrasi pusat di UKSW dan kecendrungannya

lebih rendah dari pengetahuannya. Hal ini menggambarkan

adanya penerapan yang masih berbeda dari apa yang

dipahaminya. Nampaknya sikap tindakan yang terjadi

terhadap internal marketing masih didorong oleh motivasi

karena adanya dorongan efektif dalam bentuk perasaan yang

merupakan adanya kesadaran individu yang tinggi dalam

membangun pandangan dan sikap karyawan terhadap konsep

internal marketing.

4.2.2.4. Deskripsi Persepsi Kepuasan Kerja
Persepsi tentang kepuasan kerja dari karyawan disajikan

berikut:

Tabel 4.4
Kepuasan Kerja

No Indikator Presentase (%) Mean1 2 3 4 5
1 Pekerjaan itu sendiri

Kepuasan terhadap pekerjaan 1,4 - 8,3 72,2 18,1 4,06
Kepuasan terhadap tantangan dan
variasi dari pekerjaan 1,4 9,7 13,9 62,5 12,5 3,75

Mean pekerjaan itu sendiri sebesar 3,90
2 Gaya kepemimpinan atasan

Kepuasan terhadap bimbingan dan
gaya kepemimpinan atasan 1,4 8,3 16,7 61,1 12,5 3,75

Kepuasan terhadap pengaruh tugas
yang diberikan pimpinan atau atasan 6,9 8,3 27,8 50,0 6,9 3,42

Mean gaya kepemimpinan atasan sebesar 3,58
3 Gaji dan remunisasi

Kepuasan dengan gaji pegawai 4,2 26,4 37,5 27,8 4,2 3,01
Kepuasan terhadap imbalan yang lain 2,8 6,9 33,3 51,4 5,6 3,50

Mean gaji dan remunisasi sebesar 3,25
4 Promosi status pekerjaan

Kepuasan dengan peluang promosi 4,2 26,4 31,9 36,1 1,4 3,04
Kepuasan terhadap peluang pekerjaan 12,5 25,0 31,9 27,8 2,8 2,83
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yang tersedia
Mean promosi status pekerjaa sebesar 2,93

5 Hubungan dengan rekan kerja
Kepuasan terhadap kesetiaannya
sebagai pelanggan internal 2,8 13,9 31,9 44,4 6,9 3,39

Kepuasan terhadap rasa tanggung
jawabnya 1,4 9,7 13,9 50,0 25,0 3,88

Kepuasan terhadap hubungan dengan
rekan kerja - 1,4 13,9 48,6 36,1 4,19

Mean hubungan dengan rekan kerja sebesar 3,82
Kepuasan Kerja 3,5 12,4 23,7 48,4 12 3,53

Sumber: Data primer, 2013

Secara umum, kepuasan kerja karyawan tidak terlalu

tinggi, bahkan pada beberapa hal, tingkat kepuasannya hanya

sedang saja seperti pada gaji, promosi bahkan cenderung

cukup pada peluang pekerjaan lain. Secara detail gambaran

kepuasan kerja adalah sebagai berikut:

Pertama,kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri dan

kedua, kepuasan tantangan dalam pekerjaan.Kepuasan

terhadap pekerjaan, tantangan, variasi dari pekerjaan,

kepuasan terhadap bimbingan,gaya kepimpinan atasan dan

pengaruh tugas yang diberikan pimpinan relatif tinggi.Hal ini

sejalan dengan pernyataan informan kunci bahwa untuk

pekerjaan dan tantangan pekerjaan itu cukup puas. Artinya,

kemungkinan disebabkan oleh tingkat pekerjaan mereka pada

umumnya sangat sederhana, tidak rumit dan tidak

membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi. Situasi ini

memberikan gambaran yang baik di satu sisi, tetapi juga

menguatirkan karena tidak akan muncul tindakan inovatif

dari karyawan.

Kedua,kepuasan terhadap gaji dan imbalan yang lain.

Kepuasan terhadap gaji pegawai relatif sedang. Namun,
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kepuasan terhadap imbalan yang lain relative tinggi.

Dibandingkan dengan karyawan dari organisasi lain di

Salatiga, penghasilan karyawan relative lebih tinggi. Selain

memperoleh gaji setiap bulan sebanyak 2 kali (awal dan

tengah bulan) karyawan juga memperoleh tunjangan lain

seperti pada saat Natal, Paskah bahkan ketika tahun ajaran

baru dalam bentuk tunjangan pendidikan.

Hal ini kemungkinan karena gaji yang diterima sudah

ada standart penerimaannya, sedangkan imbalan lain didapat

ketika ada kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja mereka.

Hal itu digambarkan dengan menerima honor yang tidak

diduga dalam beberapa acara tertentu. Kepuasan karyawan

tentang gaji relatif sedang. Bukan berarti karyawan tidak puas

atau belum merasakan kepuasan kerja terhadap gaji hanya

saja tunjangan dan honor yang diberikan secara tiba-tiba

dalam acara tertentu yang memberikan kepuasan mereka

lebih ditunjukan kepada imbalan lain yang relatif tinggi. Hal

ini menunjukan bahwa kepuasan terhadap gaji dan

remunisasi lebihnya didapat karyawan dari penerimaan akan

imbalan lain, seperti honor dan tunjangan yang ada.

Ketiga, kepuasan terhadap promosi pekerjaan.

Kepuasan terhadap promosi pekerjaan relatif sedang. Artinya,

peluang promosi yang ada cenderung dalam skala kecil pada

unit karyawan administrasi pusat. Seperti yang ditemukan

dalam hasil wawancara mendalam dimana promosi kerja yang

ada adalah kecendrungan inisiatif dari pribadi karyawan itu

sendiri.
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Keempat, kepuasan terhadap hubungan dengan rekan

kerja dan kepuasan terhadap rasa tanggung jawab relatif

tinggi. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan kunci yang

menyatakan puas untuk hubungan dengan rekan kerja.

Artinya, hubungan dengan rekan kerja terlihat dalam kerja

yang terbagi dalam kelompok atau pembagian shif

berdasarkan jadwal kerjanya. Persepsi karyawan terhadap

kepuasan kesetiaannya sebagai pelanggan internal relatif

sedang. Hal ini menunjukan bahwa kepuasan yang dirasakan

dalam kerja mereka belum sepenuhnya terpenuhi sebagai

bagian dari pelanggan internal. Persepsi ini juga sebagai

bentuk kepuasan yang terungkap dalam pengetahuan dan

penerapan internal marketing dimana karyawan masih belum

dipahami dan diterapkan sebagai pelanggan internal.

Berdasarkan persepsi kepuasan kerja, karyawan merasa

puas dengan kepuasan kerjanya. Hanya saja, kepuasan yang

dirasakan masih sedang dan paling terendah adalah peluang

promosi kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam

pekerjaan mereka yang cenderung sederhana, tidak terlalu

memerlukan daya pikir yang tinggi serta tantangan kerja yang

ada cenderung kecil. Kepuasan kerja yang ada merupakan

kepuasan yang sudah cukup baik dirasakan dengan beban

kerja yang ada. Namun, penghargaan terhadap kinerja perlu

ditingkatkan lagi.
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4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
4.3.1. Uji Validitas

Validitas suatu item pertanyaan tergantung pada taraf

signifiansinya.Dalam penelitian ini tidak ada item yang

dibuang, karena semua item valid. Hasil uji validitas dapat

dilihat pada lampiran 4.

4.3.2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai

cronbach alpha. Berdasarkan hasil uji reliabilitas tampak

dalam tabel 4.5 dan menunjukan bahwa indikator yang

digunakan reliabel selanjutnya dapat digunakan untuk

analisis lebih lanjut.

Tabel 4.5
Reliabilitas Item

Variabel
Nilai

Cronbach
Alpha

Keterangan

Kesadaran Internal
Marketing

(X1)
0,732 Reliabel

Penerapan Internal
Marketing

(X2)
0,771 Reliabel

Kepuasan Kerja
(Y) 0,756 Reliabel

Sumber: Data primer, 2013

4.4. Uji Asumsi Klasik
Penerapan analisis regresi memerlukan beberapa uji

asumsi klasik yaitu: Uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas

dan Normalitas. Data penelitian, memperlihatkan syarat-

syarat uji multikolinearitas terpenuhi. Dari diagram

scatterplot tidak terjadi heteroskedastisitas pada setiap model
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regresi dan dari tabelone-sample kolmogrov-smirnov test dilihat

bahwa semua model regresi berdistribusi normal.

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

No. Uji
Regresi Tolerance VIF

1. Hipotesis 1 1,00 1,00
2. Hipoetsis 2 0,99 1,00
3. Hipotesis 3 0,99 1,00

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Gambar 4.1
Diagram Scatterplot
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Tabel 4.7
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardi
zed Residual

Unstandardi
zed Residual

Unstandardi
zed Residual

N 72 72 72
Normal
Parametersa,,b

Mean .0000000 .0000000 .0000000
Std.
Deviation

8.61614167 6.12262517 4.57933022

Most Extreme
Differences

Absolute .089 .104 .103
Positive .057 .048 .067
Negative -.089 -.104 -.103

Kolmogorov-Smirnov Z .755 .882 .877
Asymp. Sig. (2-tailed) .619 .418 .426
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

4.5. Pengujian Hipotesis
4.5.1. Pengaruh Kesadaran Internal Marketing Terhadap

Penerapannya
Uji regresi sederhana dilakukan untuk menguji

kesadaran internal marketing (X1) terhadap penerapan

internal marketing (X2) dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 48,493 11,696 4,146 ,000

Kesadaran internal

marketing
-,147 ,232 -,076 -,634 ,528

a. Dependent Variable: Penerapan internal marketing

Sumber: Data Primer SPSS, 2013
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Hipotesis 1 yang menyatakan adanya pengaruh antara

kesadaran internal marketing terhadap penerapannya,

ditolak.Nilai Sig. (pvalue = 0,528) > 0,05 dan thitung (-0,634) <

ttabel (1,666). Dengan demikian, tidak ada pengaruh dari

pengetahuan internal marketing terhadap penerapannya pada

karyawan administrasi tingkat pusat di UKSW.

Tidak ditemukannya pengaruh pengetahuan internal

marketing terhadap penerapannya di dalam data pada Tabel

4.9 dimana penilaian ditemukan adanya gap antara kesadaran

dan penerapan internal marketing.

Tabel 4.9
Penilaian Kesadaran dan PenerapanInternal Marketing

No Indikator Interval Gap SolusiX1 X2
1. Mempertahankan

Karyawan yang
terbaik

Tinggi Sedang Penerapan
karyawan masih
rendah dari
pengetahuannya.
Pengetahuan
yang ada pun
hanya diterapkan
pada keterlibatan
dalam visi
organisasi.
Sedangkan,
memberlakukan
karyawan sebagai
pelanggan dan
menerapkan
ukuran dan
penghargaan
terhadap kinerja
karyawan masih
kurang.

 Perlu
ditingkatkan lagi
penerapan akan
ukuran dan
penghargaan
terhadap kinerja
karyawan
 Perlu

ditingkatkan lagi
pemahaman dan
penerapan
karyawan sebagai
pelanggan

2. Mempekerjakan
orang yang tepat

Tinggi Sedang Tingkat
penerapan dari
karyawan
cenderung
rendah dari apa
yang
diketahuinya.

 Perlu
ditingkatkan lagi
penerapan
memperkerjakan
orang (karyawan)
sesuai dengan
kompetensinya.
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Pengetahuan
yang ada pun
hanya diterapkan
pada bagaimana
menjadi pimpinan
yang diinginkan
dan disenangi.
Sedangkan masih
kurang dalam
penerapannya
untuk
mempekerjakan
karyawan sesuai
kompetensi dan
merekrut orang
yang terbaik.

 Perlu
ditingkatkan lagi
upaya untuk
merekrut orang
yang tepat.
Karena, upaya
yang ada masih
bersifat subjektif.

3. Mengembangkan
karyawan untuk

memberikan
kualitas layanan

Sangat
tinggi

Tinggi Tingkat
penerapan yang
ada masih rendah
dari apa yang
dipahami.
Pengetahuan
yang ada pun
hanya diterapkan
pada
mempraktekkan
kerja tim dan
melatih
ketrampilan
teknis dan
interaktif.
Sedangkan,
untuk
pemberdayaan
karyawan dari
pengetahuan
yang ada terlihat
penerapan yang
ada sangat
rendah sekali.

 Perlu
ditingkatkan lagi
pemberdayaan
terhadap
karyawan.
 Peningkatan yang

berlanjut harus
dilakukan dalam
upaya melatih
ketrampilan
teknis dan
interaktif pada
karyawan.

4. Menyediakan
sistem dukungan
yang diperlukan

Sangat
tinggi

Sedang Masih rendah
tingkat
penerapan yang
ada dari apa yang
diketahui oleh
karyawan.
Kebanyakan dari
karyawan hanya
memahami dan

 Perlu
ditingkatkan lagi
adanya ukuran
yang jelas
terhadap kualitas
layanan
karyawan
 Perlu

ditingkatkan lagi
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menerapkan
penyediaan
teknologi dan
peralatan
pendukung.
Masih kurang
dalam
penerapannya
untuk
mengembangkan
orientasi layanan
dalam proses
internal serta
menerapkan
ukuran untuk
kualitas layanan.

pengembangan
karyawan dalam
orientasi layanan
untuk proses
internal
 Adanya upaya

untuk
mempertahankan
serta
meningkatkan
lagi penyediaan
teknologi dan
peralatan
layanan.

Sumber: Data primer, 2013

Adanya gap antara pengetahuan dan penerapan

menunjukan bahwa internal marketing masih sebagai wacana

menunjukan kompetensi karyawan dalam pengelolaan

organisasi belum mampu memberikan stimulus sebagai

dorongan efektif memotivasi penerapan internal marketing

dalam tindakannya. Hal ini disebabkan, pengetahuan yang

ada lebih tinggi dari apa yang diterapkannya. Sebagaimana,

Roger (1974) menyatakan mengungkapkan bahwa sebelum

seseorang mengadopsi perilaku baru di dalam diri orang

tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni: Awareness,

interest, evaluation, trial dan adaption. Apabila, penerimaan

perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini

didasari oleh kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku

tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya,

apabila perilaku itu tidak disasari oleh pengetahuan dan

kesadaran maka tidak akan berlangsung lama.
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Kemungkinan ada hal tersebut, karena kesadaran yang

tinggi dari persepsi karyawan merupakan suatu bentuk

kesadaran yang berada pada tingkat tahu. Dimana, karyawan

masih menyadari dalam arti mengetahui stimulus akan

internal marketing terlebih dahulu, mulai tertarik kepada

stimulus yang ada dan sudah mulai menimbang-nimbang baik

dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti

pengetahuan karyawan administrasi pusat sudah baik dalam

memahami akan internal marketing namun masih dalam

penilaian dari dirinya sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya

kemungkinan pengaruh secara bersama-sama (stimulus)

untuk mewujudkan tindakannya mencapai tingkatan

kesadaran yang ada. Dimana karyawan mampu menerapkan

dengan apa yang telah dipahaminya.

4.5.2. Pengaruh Kesadaran dan Penerapan Internal
Marketing Terhadap Kepuasan Kerja

Hasil regresi berganda antara variabel kesadaran

internal marketing (X1) dan penerapan internal marketing (X2)

terhadap kepuasan kerja (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) 14,403 6,957 2,070 ,042

Kesadaran internal
marketing ,098 ,124 ,071 ,789 ,433

Penerapan internal
marketing ,474 ,064 ,669 7,447 ,000

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
Sumber: Data primer, 2013
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Hipotesis 2 yang menyatakan adanya pengaruh

kesadaran internal marketing terhadap kepuasan kerja,

ditolak.Hasil uji t dan Siq. pada tabel menunjukan bahwa nilai

Sig. (Pvalue = 0,433) > 0,05 dan thitung (-0,634) < ttabel (1,666).

Dengan demikian pada karyawan administrasi pusat di UKSW

tidak terdapat pengaruh kesadaran internal marketing

terhadap kepuasan kerja.

Kemungkinan dari kesadaran yang tinggi belum

sepenuhnya didorong oleh motivasi yang sejalan dengan

tindakan sikapnya dalam tingkatan tententu yang akan

menunjukan kesadaran itu. Dengan demikian, pengetahuan

yang tinggi tentang internal marketing dari karyawan

administrasi pusat di UKSW belum mampu memberikan

pengaruh terhadap kepuasan kerjanya.

Merujukan konsep Smith, Kendall dan Hulin (1969),

yang menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah hasil dari

seorang pekerja menjelaskan khas alam dari pekerjaannya

berdasarkan referensial dimensi tertentu dan apakah situasi

pekerjaan mempengaruhi kepuasan pekerjaan melibatkan

banyak faktor lainnya, seperti perbandingan baik dan buruk

pekerjaan, perbandingan dengan rekan kerja, bagaimana

kompeten individu serta pengalaman yang dimiliki membuat

kemungkinan kesadaran yang tahu itu tidak mampu

memberikan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja yang

dirasakan, karena kesadaran yang ada masih pada

pengetahuan yang dinilai oleh dirinya sendiri. Kemungkinan

disebabkan pada tingkat pekerjaan tersebut karyawan dalam
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kesadarannya masih menimbang-nimbang baik dan tidaknya

stimulus tersebut. Seperti yang ditemukan dalam deskripsi

persepsi karyawan, beberapa faktor yang terkandung dalam

kualitas layanan internal seperti ukuran dan penghargaan

terhadap kinerja karyawan, komunikasi antar departemen

yang ada (orientasi layanan internal), reward, pemberdayaan

karyawan, job description yang jelas dan tanggung jawab yang

tepat, sangat berpengaruh terhadap kepuasan karyawan

dalam bekerja dimana pada akhirnya akan berdampak

langsung pada kinerja perusahaan hanya sebatas diketahui

saja sebagai suatu pengetahuan.

Hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwa tidak

adanya pengaruh karena pengetahuan karyawan masih

berada pada domain kognitif pada tingkatan tahu.Sehingga,

kesadaran tersebut belum mampu mempengaruhi kepuasan

kerja dari seorang karyawan. Dimana, karyawan masih

menyadari dalam arti mengetahui stimulus akan internal

marketing terlebih dahulu, mulai tertarik kepada stimulus

yang ada dan sudah mulai menimbang-nimbang baik dan

tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti

pengetahuan yang ada masih dalam penilaian dari dirinya

sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya kemungkinan pengaruh

secara bersama-sama (stimulus) dari pengetahuan terhadap

penerapan akan internal marketing dengan meningkatkan lagi

motivasi karyawan administrasi pusat di UKSW dalam

menerapkan internal marketing.
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Hipotesis 3 yang menyatakan adanya pengaruh

penerapan internal marketing terhadap kepuasan kerja,

diterima.Nilai Sig. (Pvalue = 0,000) > 0,05 dan thitung (-7,447) <

ttabel (1,666). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

adanya pengaruh signifikan positif penerapan internal

marketing terhadap kepuasan kerja karyawan administrasi

pusat di UKSW.

Kemungkinannya, penerapan yang sedang dalam

tingkatan tindakan karyawan telah mengenal dan memilih

berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan

diambil. Terlihat dalam penerapan internal marketing

penyediaan teknologi dan peralatan pendukung merupakan

indikator yang berada pada jawaban tertinggi dari persepsi

penerapan internal marketing. Hanya saja, berdasarkan data

yang ditemukan sikap dan tindakan yang membentuk

penerapan karyawan administrasi pusat terhadap konsep

internal marketing masih berada pada perilaku sikap

karyawan yang masih menimbang-nimbang konsep internal

marketing disaat pengetahuan yang ada lebih tinggi dan

bagaimana mereka harus memuaskan pelanggan, sehingga

kepuasan terhadap kerja mereka masih cukup.

Hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwamasih

kurangnya sikap karyawan dalam menerapkanukuran dan

penghargaan atas kinerja mereka, memberlakukan dirnya dan

rekan-rekan kerjanya sebagai pelanggan (khususnya

pelanggan internal),  memberlakukan perekrutan karyawan

yang terbuka dan tidak subjektif, menempatkan diri mereka
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mereka sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, adanya

upaya dari karyawan sendiri untuk pemberdayaan,

meningkatkan lagi ketrampilan teknis dan interaktif pada diri

mereka sebagai bagian dari pemenuhan kepuasan yang

berorientasi pelanggan, adanya ukuran yang jelas untuk

mereka menyangkut dengan kualitas layanan yang telah

dilayani mereka,  serta reward dari pengembangan yang

sudah ada dan berorientasi layanan dalam proses internal.

Masalahnya, bagaimana karyawan meningkatkan lagi

penerapan yang adadari persepsi mereka yang cenderung

rendah dari apa yang telah dipahami dalam pengetahuannya.

Untuk itu, karyawan harus memotivasi dirinya dalam

membangun penerapan yang lebih berorientasi layanan,

khususnya layanan internal sangat diperlukan. Disebabkan,

kemungkinan yang ada dari penerapan yang ditemukan dalam

persepsi karyawan adalah tindakan sikap yang diberikan

sebagai justifikasi sikap dari diri sendiri atau aturan yang

sudah ada. Sebagai masukannya, diperlukan lagi justifikasi

atau penilaian dari karyawan terhadap penerapan yang ada.

Disebabkan, Cahill (1996) menyatakan pemasaran internal

adalah bagaimana karyawan itu menarik, mengembangkan,

memotivasi dan menerima karyawan yang lain sebagai

pelanggan dalam usaha karyawan tersebut untuk memberikan

kepuasan pelanggan, salah satunya adalah memuaskan

kebutuhan karyawan (dirinya sendiri dan karyawan yang lain)

sebagai pelanggan internal.
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4.6. Pembahasan Hasil Penelitian
Dalam konteks pemasaran, pemenuhan akan kepuasan

pelanggan merupakan aktivitas pemasaran yang sangat

penting dalam layanan jasa. Karyawan dalam hubungannya

dengan organisasi adalah mempertemukan pemenuhan

kepuasan pelanggan dari organisasi terhadap konsumen.

Namun, kecendrungan dalam pemenuhan tersebut hanya

untuk memenuhi kepuasan pelanggan dari satu segi aktivitas

pemasaran saja. Selain aktivitas untuk memenuhi kebutuhan

pelanggan eksternal, karyawan sebagai pelanggan internal

pun sebetulnya harus lebih dahulu terpenuhi. Internal

marketing merupakan bagian dari aktivitas untuk memahami

dan menerapkan layanan yang berorientasi dan dapat

menggerakan, memotivasi, mendorong karyawan untuk dapat

memenuhi tujuan organisasi yaitu memenuhi kepuasan

pelanggan.

Karyawan dalam lembaga perguruan tinggi sebagai

pemberi layanan jasa “pendidikan”, internal marketing

seharusnya dipahami tidak hanya memanfaatkan

pemenuhannya sebagai tenaga kerja (karyawan) dan bagian

dari institusi, tetapi karyawan harus mampu mengetahui dan

menerapkan layanan internal sesuai dengan pengetahuan

secara stimulus yang mendorong memotivasi karyawan

berperilaku dalam mencapai tujuan organisasi yaitu

bagaimana karyawan mempertahankan karyawan yang

terbaik, merekrut karyawan yang tepat, memberi ukuran

terhadap kualitas layanan dan menyediakan sistem dukungan
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yang diperlukan adalah bagian yang terpenting bagi

penerapan karyawan dalam suatu organisasi untuk dapat

meminimalisir kompetensi karyawan. Karyawan yang puas,

akan memberikan kepuasan juga kepada pelanggannya.

Disebabkan, internal marketing melihat karyawan sebagai

pelanggan. Suatu manajemen pasrtisipatoris dalam melihat

hubungan antara karyawan dalam unit, departemen bahkan

institusi sekaligus dalam memberikan pelayanan jasa.

Karyawan administrasi pusat di UKSW dan bekerja

sebagai penyedia jasa pendidikan perguruan tinggi, harus

tanggap dan responsible dalam memenuhi kepuasan layanan.

Suatu tingkatan kualitas dari karyawan sebagai bagian dari

pelayanan pelanggannya. Karyawan harus lebih memahami

dirinya dalam dunia pendidikan tinggi sebagai seorang

pelanggan sangat berbeda dengan pelanggan pada layanan

jasa lainnya. Disebabkan, masih belum jelas segmentasi

pelanggan yang sebenarnya pada jasa perguruan tinggi.Pada

hal penilaian kualitas layanan dari karyawan cenderung

berdasarkan pada pendekatan hubungan para pihak yang

terlibat di dalamnya yaitu hubungan karyawan sebagai

pengambil keputusan dalam meningkatkan kualitas layanan.

Memasuki persaingan organisasi jasa pendidikan tinggi

yang terjadi saat ini, bukan lagi merupakan persaingan antar

gedung dan bukan pula merupakan persaingan di antara

mesin dan peralatannya atau bahkan persaingan antar modal,

melainkan persaingan antar personel (Nitisemito, 2001).

Bagaimana karyawan tanggap dan memotivasi dirinya untuk
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berperilaku didasari oleh apa yang diketahui dalam

pengetahuannya, sejalan dengan itu akan diterapkannya

sebagai tindakan dari kesadaran yang mendukung motivasi

tersebut dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan,

salah satunya, melihat konsep diri mereka sebagai pelanggan

dan melayani karyawan yang lain sebagai pelanggannya.

Internal marketing mendukung adanya hubungan

timbal balik antar fungsi dari karyawan dalam

organisasi.Keterlibatan atau partisipasi karyawan dalam

penerapan internal marketing untuk aktivitas-aktivitas kerja

penting untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan dari

pengetahuan dan penerapan yang menyebabkan mereka mau

dan senang bekerja, baik dengan atasan maupun sesama

rekan kerja. Seyogianya, internal marketing dapat memotivasi

karyawan dalam pengetahuan dan sikapnya untuk dapat

memenuhi kebutuhan pelanggan dimana, karyawan menilai

dan menerapkan customer-oriented service delivery, untuk

pemenuhan kepuasan kerjanya.

Kemajuan teknologi saat ini telah mempermudah

penyampaian produksi jasa. Faktor karyawan, lebih dari

faktor lain mana pun. Meskipun banyak faktor produksi

lainnya, karyawan justru memegang peranan utama dalam

setiap usaha pengadaan barang atau jasa. Sebab pada

hakekatnya, produksi dan teknologi adalah hasil karya

manusia. Peningkatan terhadap penerapan internal marketing

dari karyawan sangat penting. Penerapan yang sesuai dengan

tingkatan pengetahuan yang ada memungkinkan kelancaran
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pelaksanaan aktivitas dan meningkatkan kepuasan karyawan

dengan sendirinya.

Dalam era perubahan serba cepat dan persaingan yang

sangat ketat. Setiap karyawan dalam organisasi senantiasa

dituntut untuk berusaha mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dengan efektif dan efisien, termasuk di dalamnya

karyawan administrasi pusat di UKSW. Dimana, kemampuan

mereka dalam penerapan internal marketing yang ada perlu

ditingkatkan lagi, karena karyawan sudah mampu menilai

suatu kinerja antara lain (1) kemampuan teknis yaitu

kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan

peralatan yang digunakan untuk melaksankan tugas serta

pengalaman dan pelatihan yang yang diperoleh olehnya. (2)

kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami

kompleksitas organisasi yang pada intinya masing-masing

individu memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawab

sebagai seorang karyawan dengan sikap melayani yang tinggi.

(3) kemampuan hubungan interpersonal, yaitu kemampuan

bekerja sama dengan orang lain, memotivasi rekan kerja,

melakukan negosiasi, dan lain-lain sudah ada dan telah

diterapkan oleh karyawan. Apa lagi, karyawan pada

administrasi pusat adalah mereka yang loyal, tidak mengalami

turnover dalam kerjanya dan sudah sangat berpengalaman.

Melihat kecendrungan yang ada, kebanyakan karyawan

masih berpikir dan tahu dari dirinya sendiri. Untuk itu,

diperlukan adanya dorongan yang efektif dari dalam diri

karyawan untuk memotivasi karyawan dalam penerapan akan
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internal marketing. Sebuah stimulus yang baru harus

diterapkan dalam diri karyawan, dimana mereka harus

memahami dirinya sebagai bagian dari layanan internal dan

sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas jasa layanan

administrasi di UKSW. Apa lagi, dalam unit kerja yang ada

karyawan diperkerjakan tidak berdasarkan pada status

pendidikan. Gambaran ini perlu untuk mendapatkan

perhatian, internal marketing yang diterapkan karyawan

merupakan wacana dan menunjukan pengelolaan organisasi

yang belum terproses sesuai dengan apa yang diketahui.

Dorongan dari organisasi untuk membentuk suatu tindakan

internal marketing yang berimplikasi pada kepuasan kerjanya

sangat penting.

Penerapan internal marketing yang baik, mampu

membuat karyawan mempunyai sikap mekanisme, dimana

karyawan melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis

atau sudah menjadi kebiasaan dari sesuatu yang telah

dipahaminya. Kim (1993) menekankan bahwa pentingnya

kesadaran dan penerapan dalam diri seorang pemasar,

disebabkan hubungan antara individu dengan pembelajaran

organisasi tidak dapat dipisahkan. Organisasi belajar melalui

individu-individu yang menjadi bagian organisasi dan bentuk

pembelajaran individu merujuk pada perubahan keahlian,

wawasan, pengetahuan, sikap dan nilai-nilai yang diperoleh

seseorang melalui pengalaman, wawasan dan observasi dalam

layanan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan,
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khususnya mereka sebagai pelanggan internal sebelum

kepuasan itu disampaikan kepada pelanggan eksternal.

Perubahan yang ada menuntut adanya kecenderungan

dari karyawan untuk tidak lagi sekedar menuntut kepuasan

dan lebihnya mereka harus berorientasi pada nilai pelanggan

(customer value) yang menekan karyawan untuk dapat

menanggapinya dengan cepat (responsiveness). karyawan

adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu

suatu kondisi di mana seluruh atau sebagian dari pasar

menyukai produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan

mereka dalam organisasi. Kebijakan dan praktik-praktik

internal marketing yang unik akan menciptakan interaksi

antar karyawan yang dapat menghasilkan pengetahuan

(knowledge), modal sosial (social capital) serta modal manusia

(human capital) yang merupakan persyaratan terciptanya

keunggulan bersaing berkelanjutan (sustainable)dari

karyawan terhadap peningkatan kualitas layanan untuk

mencapai tujuan organisasi yaitu memenuhi kebutuhan

Kepuasan pelanggan.




