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I 

ABSTRAK 

Penelitian ini ingin melihat image dari Job Placement and Career Center (JPCC) 
Universitas Surabaya dari sudut pandang fakultas-fakultas di Universitas Surabaya. 
Sudut pandang fakultas ini penting untuk dicermati karena fakultas sebagai pelaksana 
akademik memlllki kemungkinan untuk dapat menilai image JPCC sebagai sub sistem 
penunjang pelaksana akademik yang menjalin keljasama dengan fakultas untuk 
mewujudkan petayanan datam hal panduan kartr pada mahasiswa. 

Penelltian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang 
berorientasi pada desain yang eksploratif. lnforman pada penelltian dlpillh dengan 
menggunakan teknik snow ball dan berdasarkan lnformasi dari key person JPCC, 
lnforman untuk penelitian ini yaitu para pimplnan-pimpinan (Dekanat) pada masing
masing fakultas yang ada di Ubaya. 

Image Kualitas Jasa JPCC dilihat dari sejauh mana bentuk layanan yang terdapat 
dalam jasa-jasa JPCC memberikan keuntungan atau manfaat bagi dosen dan 
mahasiswa, serta fakultas. Berdasarkan cermatan dari para pimpinan fakultas, image 
Kualitas Jasa JPCC dinilai masih belum maksimal di semua bentuk layanan dari ke tiga 
divisi JPCC. 

Image Kualitas Manajemen JPCC dinilai berdasarkan bagaimana JPCC mengelola 
antara kinelja, sumber daya manusia, dan standar pelayanannya. Berdasarkan cermatan 
dari para pimpinan fakultas, image Kualitas Manajemen JPCC menunjukkan optimalisasi 
pada sisi perencanaan dan pemilihan sumber daya manusia (SDM), namun masih 
kurang pada tahapan pelaksanaan. Selain itu, dari aspek standar pelayanan JPCC 
menunjukkan optimalisasl darl slsi product knowledge, pengenalan atas karakter 
mahasiswa, dan kemampuan komunikasi, namun belum optimal, karena kurang dapat 
diandalkan terkait dengan pemenuhan keinginan konsumen dan kurang tanggap dalam 
merespon kebutuhan akan lnformasi. 

Sebagai usaha untuk memperbalki image-nya, JPCC perlu melihat seluruh aspek 
strategi pemasaran yaitu dari program kegiatan dan pelayanan yang ditawarkan oleh ke 
tiga divisinya, serangkaian proses operasional yang menyertai pelayanan tersebut, 
sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pencapaian tujuan, komponen organisasi 
yang dapat dilihat, promosinya, tempat distribusi, dan perhitungan kontribusl dan 
kompensasi. 

JPCC perlu melengkapi diri dengan bidang penelitian untuk melakukan analisa 
kebutuhan stakeholderdengan memilih orang di luar JPCC dan juga di luar stakeholder 
terkait, agar dalam penelitlan tersebut tidak teljadi bias dan lebih objektlf dalam 
pelaksanaanya. Pembahasan lebih mendalam pada aspek-aspek pembentuk Corpo111te 
Image JPCC yang lain dan mengembangkan penelitlan untuk lebih menggali Corporate 
ldentityJPCC dan mengetahui Corporate ReputationJPCC. 
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