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ABSTRAK

Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pemilihan 
Perguruan Tinggi Swasta Oleh Calon Mahasiswa Di Kodya Surakarta

ZUHRIYAH
F0299016

          Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya persaingan dalam dunia 
pendidikan tinggi. Daya tampung perguruan tinggi negeri yang sangat terbatas telah 
menyebabkan para calon mahasiswa mencari lembaga pendidikan alternatif dan 
berhadapan dengan perguruan tinggi swasta. Kondisi ini menyebabkan banyak 
bermunculan perguruan-perguruan tinggi swasta yang pada akhirnya memicu 
meningkatnya intensitas persaingan antar penyedia jasa pendidikan tinggi. Keadaan 
ini menyebabkan perguruan tinggi dituntut untuk bisa menerapkan stategi pemasaran 
yang tepat dengan berusaha menawarkan jasa pendidikan tinggi yang sesuai dengan 
yang diharapkan calon konsumen. Perguruan tinggi perlu mempertimbangkan strategi 
pemasaran yang tepat dalam bentuk kombinasi marketing mix yang tepat untuk 
memenangkan persaingan.
         Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua 
permasalahan yaitu apakah bauran pemasaran berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan pemilihan perguruan tinggi swasta oleh calon mahasiswa di Kodya 
Surakarta dan jika bauran pemasaran berpengaruh secara signifikan variabel manakah 
yang paling berpengaruh. Hipotesis yang diajukan dari perumusan masalah tersebut 
adalah bauran pemasaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pemilihan perguruan tinggi swasta oleh calon mahasiswa di Kodya Surakarta dan 
produk merupakan faktor yang paling berpengaruh. 
         Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dimana data diperoleh dengan 
penyebaran kuesioner kepada 150 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas tiga SMU se Kodya Surakarta yang kemudian dikelompokkan 
berdasarkan asal sekolah mereka. Responden diambil dari sekolah yang terpilih 
menjadi sampel yaitu SMU N 3 Surakarta dan SMU Muhammadiyah 1 Surakarta. 
Metode pengambilan sampel  yang digunakan yaitu proportionate stratified random 
sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 
regresi berganda yang terdiri dari uji F, uji determinasi dan uji t.
         Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa semua variabel baik secara 
terpisah maupun bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan  pemilihan perguruan tinggi swasta oleh calon mahasiswa di Kodya 
Surakarta. Dengan demikian hipotesis pertama terbukti. Faktor yang paling 
berpengaruh adalah produk sehingga hipotesis kedua terbukti.



ii

        Berdasarkan hasil analisis di atas maka penulis menyarankan beberapa hal. Yang 
pertama karena bauran pemasaran mempunyai pengaruh yang signifikan maka 
perguruan tinggi swasta harus dapat menerapkan strategi yang tepat baik untuk 
produk, harga, lokasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas fisik maupun proses 
pendidikan tinggi sehingga dapat memberi rangsangan pada calon konsumen. Yang 
kedua  karena produk merupakan faktor yang paling berpengaruh maka perguruan 
tinggi swasta harus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produknya 
untuk dapat menarik calon mahasiswa diantaranya dengan menawarkan program-
program baru dan usaha peningkatan akreditasi. Untuk penelitian selanjutnya 
hendaklah diteliti variabel-variabel lain selain bauran pemasaran. Selain itu 
hendaklah dilakukan perluasan pengambilan sampel.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di jalur sekolah merupakan pendidikan berjenjang. Jenjang 

pendidikan merupakan tahap pendidikan berkelanjutan yang didasarkan pada tingkat 

perkembangan peserta didik. Jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional 

menurut UU No 2 Tahun 1989 adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang 

disebut perguruan tinggi.

UU No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan 

bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk Akademik, Politeknik, Sekolah Tinggi, 

Institut atau Universitas. Pendidikan tinggi ini dapat diselenggarakan oleh 

pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Perguruan 

Tinggi Negeri-PTS), departemen atau lembaga pemerintah yang lain (Perguruan 

Tinggi Kedinasan-PTK) atau oleh masyarakat (Perguruan Tinggi Swasta-PTS). Saat 

ini kebutuhan jasa pendidikan, khususnya pendidikan tinggi semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Peningkatan ini menyebabkan kapasitas jasa pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan pemerintah tidak lagi mampu menampung seluruh calon peserta 

didik. 

Daya tampung perguruan tinggi negeri sangat terbatas yakni hanya sekitar 

10% dari keseluruhan calon mahasiswa di Indonesia (Wahyu Bintoro, 2002). Hal ini 



mengakibatkan para calon mahasiswa harus realistis. Jika tidak diterima di perguruan 

tinggi negeri mau tak mau mereka mencari lembaga pendidikan alternatif yang ideal 

dan berhadapan dengan penyelenggara jasa pendidikan swasta.

Dari Data Statistik Perguruan Tinggi (Depdikbud, 1997) diketahui perguruan 

tinggi swasta di Indonesia berjumlah 1293 atau 94,44% dibawahi 12 koordinator 

perguruan tinggi swasta (Kopertis), sedangkan jumlah perguruan tinggi negeri 77 

atau 5,56%. Dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang tercatat tahun 1996/1997 

menunjukkan daya tampung PTS 75,27% atau 3x lipat dari daya tampung perguruan 

tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang hanya sebesar 24,73%. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan 

pendidikan tinggi harus sangat diperhitungkan. Apalagi kemampuan pertumbuhan 

daya tampung PTS juga sangat tinggi. Selama dasawarsa terakhir (1986-1996) terjadi 

peningkatan jumlah PTS hampir 2X lipat yaitu 665 PTS pada tahun 1986 dan 1293 

PTS pada tahun 1996 (Direktorat PTS, 1996/1997).

Kondisi jumlah perguruan tinggi swasta yang sangat besar serta perubahan 

tuntutan konsumen dan calon konsumen terhadap atribut dan kinerja jasa pendidikan 

yang mereka dapatkan memicu meningkatnya intensitas persaingan antar penyedia 

jasa pendidikan tinggi. Sekarang ini penyedia jasa pendidikan tinggi dituntut untuk 

bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat dengan berusaha menawarkan jasa 

pendidikan tinggi yang sesuai dengan yang diharapkan calon konsumen.

Dalam pengembangan atribut dan kinerja jasa perguruan tinggi, perguruan 

tinggi swasta perlu mempertimbangkan strategi pemasaran dalam bentuk kombinasi 

marketing mix yang tepat untuk memenangkan persaingan. Menurut Booms dan 



Bitner   (Kotler,1997:82), strategi bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, 

place dan promotion (4P) perlu diperluas dengan menambahkan tiga komponen 

dalam dimensi pemasaran jasa yaitu people, physical evidence dan process (3P).

Ketujuh dimensi bauran pemasaran jasa pendidikan tersebut perlu didesain 

dalam bentuk atribut yang bersifat akademik maupun non akademik menjadi sebuah 

proses pendidikan tinggi yang berkualitas dan mampu menghasilkan lulusan yang 

siap bersaing di bursa kerja. Pengembangan atribut baik bersifat akademik maupun 

non akademik bisa dilakukan dengan adanya masukan mengenai tuntutan konsumen 

(customer voice) yang kemudian dapat dijadikan dasar sebagai kebijakan dan strategi 

manajemen pendidikan tinggi, khususnya strategi pemasaran. (Risdwiyanto dan 

Dharmmesta, 2001:403)

Di era globalisasi ini perguruan tinggi harus berbasis pada mutu atau kualitas 

yaitu dengan melakukan kegiatan jasa pendidikan yang harus mempunyai 

keunggulan dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Yang kedua adalah dengan  

pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan jika 

dibandingkan dengan yang lain. Dengan dua hal tersebut diharapkan kualitas yang 

dikehendaki konsumen maupun yang dihendaki perguruan tinggi dapat tercapai. 

Kesesuaian antara keinginan atau persepsi konsumen (customer voice) dan kehendak 

organisasi (company voice) akan membawa keberhasilan proses pendidikan tinggi. 

Pemahaman akan perilaku calon konsumen dalam pemilihan PTS selanjutnya akan 

sangat menentukan keberhasilan PTS dalam jangka panjang.

Dari hasil penelitian  Risdwiyanto dan  Dharmmesta  (2001) yang melakukan 

eksplorasi keinginan calon mahasiswa (studi pada siswa kelas tiga SLTA seJateng 



dan DIY) terhadap jasa pendidikan tinggi yang ditawarkan oleh sebuah PTS didapat 

hasil sebagai berikut: atribut-atribut yang dikehendaki oleh calon mahasiswa 

terhadap jasa pendidikan tinggi adalah faktor produk meliputi jurusan/ program studi 

yang ditawarkan, kurikulum, akreditasi, kualitas pendidikan , kegiatan 

kemahasiswaan, sistem pendidikan dan waktu penyelesaian studi. Untuk harga 

meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, uang pendaftaran, uang gedung dan 

sumbangan lain. Faktor lokasi meliputi lokasi kampus, transportasi umum,  kota 

pendidikan dan keamanan lingkungan. Untuk faktor promosi terdiri dari informasi 

teman, nama populer, brosur, surat kabar, informasi saudara. Untuk faktor orang 

meliputi tenaga pengajar/dosen, pimpinan PTS dan tenaga administrasi. Untuk faktor 

fasilitas fisik meliputi gedung, perpustakaan,  fasilitas pendukung ,  fasilitas 

olahraga, fasilitas komputer dan laboratorium. Sedang faktor proses terdiri dari 

orientasi spesialisasi, masa depan karir, kerjasama eksternal, kesempatan magang , 

praktikum dan hubungan alumni.

Dari hasil penelitian tersebut didapat hasil bahwa bauran pemasaran yang 

ditetapkan PTS berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan calon mahasiswa 

dalam memilih PTS.  Faktor harga merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan calon mahasiswa memilih PTS.

Penelitian tersebut dapat memberikan gambaran mengenai keinginan calon 

mahasiswa terhadap jasa pendidikan tinggi yang ditawarkan PTS. Permasalahan ini 

cukup menarik untuk diteliti secara khusus pada kota Surakarta yang dalam dunia 

pendidikan mempunyai kontribusi yang cukup berarti. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya lembaga-lembaga pendidikan baik pendidikan tingkat dasar maupun 



perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Penelitian ini diharapkan dapat berdaya 

guna untuk meningkatkan program pengembangan bagi PTS yang ada baik di kota 

Surakarta maupun diluar Surakarta.

Penggalian sebanyak mungkin tentang keinginan calon konsumen terhadap 

jasa yang akan mereka terima sangat penting untuk dilakukan. Keinginan konsumen 

akan memberi dampak yang sangat signifikan pada strategi organisasi dan strategi 

pemasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti mengambil 

permasalahan untuk diteliti berkaitan dengan pengaruh bauran pemasaran terhadap 

perilaku calon konsumen dalam pemilihan sebuah perguruan tinggi swasta. Peneliti 

akan mengambil atribut-atribut yang dikehendaki calon konsumen berdasarkan 

penelitian Risdwiyanto dan Dharmmesta (2001). Penelitian ini mengambil judul   

“Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pemilihan 

Perguruan Tinggi Swasta oleh Calon Mahasiswa  di Kodya Surakarta”. 

B. Perumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, orang, 

fisik dan proses) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemilihan 

perguruan tinggi swasta oleh calon mahasiswa di Surakarta?

2. Diantara faktor-faktor bauran pemasaran tersebut, faktor manakah yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pemilihan perguruan tinggi swasta oleh calon 

mahasiswa di Surakarta?



C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor bauran pemasaran  (produk, harga, lokasi, 

promosi, orang, fisik dan proses) terhadap keputusan pemilihan perguruan 

tinggi swasta oleh calon mahasiswa di Surakarta.

2. Untuk mengetahui faktor  manakah yang paling  berpengaruh terhadap 

keputusan  pemilihan perguruan tinggi swasta oleh calon mahasiswa di 

Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pihak PTS

Sebagai informasi dan rekomendasi kepada pihak perguruan tinggi untuk      

mengembangkan konsep jasa pendidikan tinggi berdasarkan keinginan 

konsumen potensial terutama berkaitan dengan strategi pemasaran

2. Bagi Kalangan Akademik

Dapat menambah dan memperkaya hasil-hasil penelitian, khususnya yang 

berkaitan dengan aspek pemasaran 

3. Bagi penulis

Untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat mencapai gelar sarjana ekonomi.



E. Kerangka Pemikiran

Faktor bauran pemasaran yang ditetapkan suatu perguruan tinggi swasta 

dapat mempengaruhi calon konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Dalam rencana penelitian ini yang berkenaan dengan lembaga pendidikan, elemen-

elemen bauran pemasaran jasa yang akan digunakan adalah 4P (product, price, 

place, promotion) dan 3P (people, physical evidence, process), yang dapat

digambarkan sebagai berikut :

Variabel independen

        Variabel dependen

Gambar 1 Gambar Kerangka Pemikiran
Sumber : diolah sendiri

Faktor Bauran Pemasaran

 Produk

 Harga

 Lokasi

 Promosi

 Orang

 Fisik

 Proses

Keputusan memilih 

perguruan tinggi  

swasta



F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan 

yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Berdasarkan perumusan masalah 

diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor bauran pemasaran 

(produk, harga, lokasi, promosi, fisik, orang, proses) terhadap keputusan 

pemilihan perguruan tinggi swasta di Surakarta

2. Faktor yang  paling kuat pengaruhnya adalah faktor produk.

G. Metodologi Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan metode survei pada 

siswa kelas 3 SMU yang berpotensi sebagai konsumen potensial dalam 

pemilihan perguruan tinggi swasta di Surakarta. Penulis mengambil baik SMU 

Negeri maupun SMU Swasta dari jurusan IPA maupun IPS.

2. Populasi , Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek (satuan-satuan/ individu 

individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto dan Pangestu, 

1996: 107). Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas tiga 

SMU tahun ajaran 2002/2003 di Kodya Surakarta. Jumlah keseluruhan 

populasi tidak diketahui secara pasti.



b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak di 

duga dan dianggap mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto dan 

Pangestu, 1996:108). Dalam penentuan jumlah sampel sebenarnya tidak ada 

aturan yang tegas berapa jumlah sampel yang seharusnya diambil dari 

populasi yang tersedia (Sunaryo dan L. Arsyad, 1995:105). Menurut 

Sekaran (2000:296) ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan lebih kecil 

dari 500 layak digunakan untuk penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut  

dalam penelitian ini jumlah sampel ditetapkan 150 sampel.

c. Metode pengambilan sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampelnya menggunakan multiple 

stage sample yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap. 

Untuk tahap pertama populasi dikelompokkan pada sekolah-sekolah dimana 

mereka belajar. Untuk wilayah Surakarta terdapat  47  sekolah menengah 

umum (SMU) yang terdiri dari SMU Negeri dan SMU swasta (BPS 

Surakarta, 2000).

Selanjutnya karena terbatasnya waktu, tenaga dan biaya dari seluruh 

SMU tadi dipilih  dua SMU untuk menjadi sampel. Agar dapat mewakili 

dipilih satu SMU negeri dan satu SMU swasta dengan metode simple 

random sampling dimana setiap unsur (anggota) populasi mempunyai 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 

2001:74). Setelah dilakukan secara acak SMU negeri dipilih SMU N 3 

Surakarta dan SMU swasta dipilih SMU Muhammadiyah I Surakarta. 



Pengambilan sampel SMU tanpa dilakukan pembagian kriteria-kriteria 

tertentu dari SMU-SMU yang ada karena hanya ingin mengambil pendapat 

calon mahasiswa secara umum. Dari 2 sampel SMU tadi, masing-masing 

SMU diambil 75 responden berdasarkan  metode proportionate stratified 

random sampling yaitu pengambilan sampel secara proporsional di dalam 

populasi yang telah dikelompokkan berdasarkan tingkatan secara acak 

dimana sub kelompok tertentu dipilih untuk menjamin bahwa masing-

masing kelompok terwakili. 

Untuk SMU 3 Surakarta terdapat 384 siswa yang terdiri dari 235 

siswa IPA dan 149 siswa IPS. Perhitungan pengambilan sampel adalah 

sebagai berikut 

      235 
      IPA =             x 75  =  46 responden

    384  
  

    149
      IPS =             x 75  = 29 responden

    384  

Untuk SMU Muhammadiyah 1 Surakarta jumlah keseluruhan siswa 

adalah 286 siswa yang terdiri dari 65 siswa IPA dan 221 siswa IPS. 

Perhitungan pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

                    65 
      IPA =             x 75 =  17 responden

     286
  
                   221
      IPS =             x 75 =  58 responden

     286  

Jumlah keseluruhan sampel = 150 responden



3. Variabel Penelitian

a. Definisi Operasional

1) Variabel Independen yaitu faktor bauran pemasaran yang terdiri dari :

a) Produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh perguruan tinggi kepada 

calon konsumen mahasiswa, dimana ditawarkan berupa jasa dari 

pendidikan tersebut yang dijadikan pedoman bagi calon konsumen 

untuk mendaftar atau masuk perguruan tinggi tersebut, meliputi :

(1) jurusan/program studi  yaitu jurusan/ program studi yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

(2) status/akreditasi  yaitu status yang diberikan kepada PTS oleh 

Badan Akreditasi Nasional berdasarkan kriteria-kriteria tertentu

(3) waktu penyelesaian studi  yaitu banyaknya waktu yang 

dihabiskan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya.

(4) kualitas pendidikan  yaitu hasil akhir yang dihasilkan dari proses 

pendidikan oleh PTS

(5) kegiatan kemahasiswaan  yaitu semua bentuk kegiatan mahasiswa 

baik kegiatan olahraga, kesenian, keagamaan yang dapat 

menampung bakat mahasiswa.

(6) kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelengggaraan kegiatan belajar mengajar

(7) sistem pendidikan yaitu sistem yang digunakan PTS untuk 

melaksanakan proses pendidikan



b) Harga adalah dana atau biaya  pendidikan yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa selama menempuh pendidikan  meliputi :

(1) biaya SPP yaitu besarnya biaya SPP yang dibebankan kepada 

mahasiswa

(2) dana/sumbangan uang gedung yaitu besarnya sumbangan uang 

gedung yang dibebankan pada mahasiswa.

(3) biaya hidup yaitu besarnya biaya hidup sehari-hari yang harus 

ditanggung mahasiswa

(4) biaya pendaftaran yaitu besarnya biaya pendaftaran yang 

dibebankan pada mahasiswa

(5) sumbangan lain yaitu besarnya sumbangan lain-lain yang 

dibebankan pada mahasiswa

c) Lokasi adalah tempat dimana perguruan tinggi itu berada atau tempat 

perguruan tinggi tersebut berdiri dan beroperasi, meliputi :

(1) lokasi kampus yaitu kemudahan menjangkau tempat kuliah atau 

kampus.

(2) transportasi umum yaitu tersedianya transportasi umum yang 

memudahkan menjangkau lokasi kampus

(3) keamanan lingkungan yaitu lingkungan kampus yang aman dan 

nyaman yang mendukung proses pendidikan

(4) kota pendidikan yaitu lokasi kampus yang berada di sebuah kota 

pendidikan



d) Promosi adalah informasi mengenai keberadaan perguruan tinggi 

yang merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan, 

meliputi :

(1) nama populer  yaitu nama baik dari perguruan tinggi yang telah 

dikenal luas di kalangan masyarakat.

(2) iklan surat kabar  yaitu penyebaran informasi mengenai perguruan 

tinggi melalui media surat kabar

(3) brosur yaitu penyebaran informasi mengenai perguruan tinggi 

melalui brosur-brosur

(4) informasi teman yaitu informasi dan referensi  mengenai 

perguruan tinggi yang diterima dari mulut ke mulut melalui teman 

(5) informasi saudara yaitu informasi dan referensi  mengenai 

perguruan tinggi yang diterima dari mulut ke mulut melalui 

saudara atau keluarga.

e) Orang adalah personal dalam perguruan tinggi yang langsung maupun 

tidak langsung turut serta dalam proses-proses kegiatan akademik  

yang meliputi :

(1) tenaga pengajar/ dosen  yaitu kondisi tenaga pengajar baik secara 

kuantitas maupun kualitas bila dilihat dari latar belakang 

pendidikan (S1,S2,S3) lulusan dalam atau luar negeri.

(2) tenaga administrasi  yaitu kondisi tenaga administrasi baik secara 

kuantitas maupun kualitas dalam memberikan  pelayanan kepada 

mahasiswa.



(3) pimpinan PTS yaitu yang mempunyai reputasi baik reputasi

akademik maupun di masyarakat

f) Fisik adalah lingkungan fisik dari perguruan tinggi yang mampu 

mempengaruhi kualitas pelayanan jasa meliputi :

(1) gedung  yaitu kondisi bangunan dan suasana tempat perkuliahan 

dilaksanakan.

(2) perpustakaan  yaitu kondisi perpustakaan baik kelengkapan sarana 

maupun prasarana yang dimiliki serta tenaga-tenaga yang 

melayani, ketenangan dan kenyamanannya 

(3) fasilitas olah raga yaitu kondisi fasilitas olahraga yang lengkap 

dan nyaman

(4) fasilitas laboratorium yaitu kondisi laboratorium yang lengkap 

dan dapat dioptimalkan penggunaannya

(5) fasilitas komputer yaitu kondisi komputer yang modern, lengkap 

dan penggunaannya optimal

(6) fasilitas pendukung  yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang 

memadai seperti  kantin, tempat parkir yang aman, toilet yang 

bersih dan fasilitas pendukung perkuliahan yang canggih dan 

modern.

g) Proses adalah kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bagaimana 

kegiatan-kegiatan diberikan dan hasil dari kegiatan tersebut selama 

dan setelah mahasiswa menjalani pendidikan, meliputi :



(1) kesempatan magang  yaitu kesempatan yang diberikan pada 

mahasiswa untuk magang pada perusahaan- perusahaan sebagai 

proses pelatihan

(2) masa depan karir  yaitu peluang karir yang diharapkan dimasa 

depan setelah mahasiswa menjalani pendidikan

(3) kerjasama eksternal yaitu perjanjian kerjasama dengan pihak-

pihak luar berkaitan dengan pendistribusian mahasiswa sebagai 

tenaga kerja setelah menjalani pendidikan.

(4) orientasi spesialisasi yaitu  proses penyampaian jasa pendidikan 

tinggi yang berorientasi spesialisasi atau keahlian

(5) praktikum yaitu proses belajar mengajar melalui praktek-praktek 

secara langsung

(6) hubungan alumni yaitu kemampuan PTS mengelola hasil akhir 

jasa pendidikannya yang ditawarkannya yang diwujudkan dalam 

bentuk perhatian dan sumbangan PTS dalam membantu 

lulusannya untuk menyalurkan ke bursa kerja atau inisiatif PTS 

untuk memberikan kemampuan kewirausahaan bagi lulusannya.

2) Variabel  dependen yaitu keputusan pemilihan PTS oleh calon 

mahasiswa yaitu suatu tahap dalam proses keputusan membeli dimana 

konsumen memperoleh alternatif yang dipilih.

       Pertanyaan pada kuesioner untuk atribut-atribut variabel-variabel diatas  

merupakan modifikasi dari penelitian-penelitian lain yang relevan dengan 

penelitian ini.



b. Skala Pengukuran Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini merupakan 

tanggapan responden yang merupakan refleksi persetujuan dan 

ketidaksetujuan responden. Dimana butir- butir pertanyaan  pengukuran 

masing-masing jawabannya menggunakan skala Likert. Skala ini digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang suatu hal yang ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang 

disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2000:86). Pengukuran jawabannya 

adalah sebagai berikut:

sangat setuju = 5

setuju = 4

netral = 3

tidak setuju = 2

sangat tidak setuju = 1

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui :

a.   Kuesioner : memberikan daftar pertanyaan pada responden.

b. Observasi : mengadakan pengamatan langsung dan mencatat keadaan-  

keadaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

c.   Wawancara : tanya jawab langsung.

d.  Studi pustaka : data penelitian yang dikumpulkan dari literatur-literatur  dan 

bacaan yang masih ada hubungan dengan penelitian ini.



5. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Dalam hal ini 

adalah   siswa kelas tiga SLTA di Surakarta

b. Data sekunder

Yaitu data pendukung yang dilakukan dengan studi pustaka.

6. Teknik Analisis Data

a. Pengujian Instrumen Penelitian

1) Uji validitas

       Uji validitas digunakan untuk menguji valid tidaknya alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas dilakukan terhadap 

masing-masing butir pertanyaan untuk mengetahui apakah masing-

masing butir pertanyaan mempunyai dukungan yang besar terhadap 

skor total. Untuk menguji validitas instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini digunakan analisis faktor. 

       Analisis faktor dilakukan dengan mengkorelasikan antar skor faktor 

item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor 

dengan skor total.  Jika  korelasi antara butir dengan skor total kurang 

dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut tidak valid (Sugiyono, 

2000:115)



2) Uji reliabilitas

        Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu alat 

ukur di dalam mengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan teknik Cronbach’s Alpha. Nilai Alpha minimum 

0,6 untuk syarat diterimanya reliabilitas, sedang jika kurang dari 0,6 

reliabilitasnya dikategorikan kurang baik (Sekaran, 2000:312)

       Untuk memenuhi kriteria sebagai instrumen penelitian yang valid 

dan reliabel, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diuji 

validitasnya (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan) dengan 

menggunakan komputer program SPSS for windows dengan tingkat 

signifikansi 0,05.

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan 

analisis data kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau 

mengintrepretasikan data-data yang sudah dihasilkan dalam kata-kata.

c. Analisis Kuantitatif

Pada penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh bauran 

pemasaran terhadap keputusan pemilihan perguruan tinggi swasta di Kodya 

Surakarta maka penulis menggunakan metode analisis data secara kuantitatif 

menggunakan regresi linier berganda. 

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pemilihan perguruan 



tinggi swasta. Analisis ini dilakukan dengan memperlakukan tujuh faktor 

bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, orang, fisik dan proses) 

sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen 

keputusan pemilihan perguruan tinggi swasta.  

Model persamaan regresi berganda adalah :

Y = a +  b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + e

Dimana:      

Y   = Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta

a   = intersep (konstanta)

X1  = produk

X2  = harga

X3  = lokasi

X4  = promosi

X5   = orang

X6   = fisik

X7   = proses

b1,b2,…,b7 = koefisien regresi X1,X2,…,X7

e   = variabel pengganggu  

1) Uji F ( uji serentak)

       Digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  Langkah-langkah 

pengujian :



a).   Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif

 H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 = b7 = 0 

(tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

variabel independen terhadap variabel dependen)

 Ha : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 =  b7  0

(ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variabel independen terhadap variabel dependen)

b).  Menentukan Level of significant () yaitu = 0,05

c)    Kriteria pengujian

 H0 diterima dan Ha ditolak apabila F hitung  F tabel atau 

probabilitas nilai F atau signifikansi > 0,05.

 H0 ditolak dan Ha diterima apabila F hitung > F tabel atau 

probabilitas nilai F atau signifikansi < 0,05.

d).  Perhitungan

                       R2/ k-1

R  = 

                              (1-R2) / (n-k-1)

Dimana    R2 = koefisien determinasi

            n = jumlah sampel

                  k = jumlah variabel independen.

e). Kesimpulan

H0 diterima dan Ha ditolak atau H0 ditolak dan Ha diterima



2)  Uji R2

       Uji koefisien determinasi (R2) untuk melihat berapa proporsi variasi 

dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi 

variabel dependen. Jika R2 yang diperoleh dari hasil perhitungan 

semakin besar atau mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa 

sumbangan terhadap variasi variabel dependen semakin besar. Hal ini 

berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menjelaskan variasi 

variabel dependen.  

Rumus perhitungan :

  ESS

          R2 =     

    TSS

Dimana  

R2 = koefisien determinasi

               ESS = explaned sum squares ( jumlah kuadrat yang dijelaskan)

TSS = total sum squares ( jumlah total kuadrat)

3)  Uji regresi parsial ( t-test)

       Uji ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, apakah mempunyai pengaruh 

yang signifikan atau tidak. Langkah-langkah pengujian :



a).   Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif

 H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 = b7 = 0 

(tidak ada pengaruh yang signifikan secara terpisah variabel 

independen terhadap variabel dependen)

 Ha : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 =  b7  0

(ada pengaruh yang signifikan secara terpisah antara variabel 

independen terhadap variabel dependen)

b).  Menentukan Level of significant () yaitu = 0,05

c)    Kriteria pengujian

 H0 diterima dan Ha ditolak apabila –t tabel  t hitung  t tabel

atau probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05.

 H0 ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel atau t hitung 

< - t tabel atau probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05.

d).   Perhitungan nilai t

b

t  = 

            Sb

   Dimana

b   = koofisien regresi

Sb = standar error koefisien regresi

e).   Kesimpulan

H0 diterima dan Ha ditolak atau H0 ditolak dan Ha diterima



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, 

berkembang dan mendapat laba. Definisi pemasaran menurut William J. Stanton 

adalah sebagai berikut :

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis 
yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 
mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 
pembeli yang ada maupun pembeli potensial  (William J. Stanton, 1993: 6).

Pemasaran merupakan  sebuah faktor penting dalam suatu siklus yang 

bermula dan berakhir dengan kebutuhan konsumen. Sebenarnya proses pemasaran 

itu dimulai jauh sebelum barang diproduksi, tidak dimulai pada saat produksi selesai 

atau berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus 

dikelola dan dikoordinasikan dengan cara yang lebih baik.

Kotler (1997: 13) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain.

Definisi pemasaran ini  bersandar pada konsep inti yaitu kebutuhan, 

keinginan dan permintaan; produk; nilai, biaya dan kepuasan; pertukaran dan 

transaksi; hubungan dan jaringan; pasar; serta pemasar dan prospek.



B. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran terjadi apabila sekurang-kurangnya satu pihak dari 

pertukaran potensial memikirkan cara untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain 

sesuai dengan yang dikehendakinya.

Manajemen pemasaran menurut William J. Stanton (1993:39) adalah “proses 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi atas prestasi sebuah program 

pemasaran”. 

Pada definisi tersebut proses manajemen pada dasarnya terdiri dari proses 

perencanaan yang mencakup penetapan tujuan dan memilih strategi dan taktik untuk 

mencapainya. Tahap kedua adalah pelaksanaan mencakup pembentukan 

pengorganisasian, penetapan staf dan pengarahan jalannya operasi. Tahap ketiga 

adalah penilaian yaitu memperbandingkan prestasi dengan tujuan

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler (1997:13) adalah sebagai 

berikut:  

Proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi 
serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran 
yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi.

Definisi ini mengakui bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang 

melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang mencakup 

barang, jasa dan gagasan yang tergantung pada pertukaran dan dengan tujuan 

menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat.



C. Manajemen Pemasaran Jasa

1. Pengertian Jasa

        Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa 

sering mempunyai banyak arti mulai dari pelayanan personal sampai jasa 

sebagai suatu produk. Pembedaan secara tegas antara barang dan jasa 

seringkali sukar dilakukan dikarenakan pembelian suatu barang seringkali 

disertai dengan jasa-jasa dan pembelian suatu jasa seringkali melibatkan 

barang-barang guna melengkapinya. Meskipun demikian jasa dapat 

didefinisikan sebagai berikut  (Kotler, 1997:83) :

Jasa adalah tiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan  oleh satu 
pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau 
tidak dikaitkan pada satu produk fisik.

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa dalam jasa selalu ada aspek 

interaksi antara konsumen dan penyedia jasa. Jasa bukan barang melainkan 

suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud (Rambat Lupiyoadi, 2001: 6)

Jasa menurut William J. Stanton (1993: 220)  adalah kegiatan yang 

dapat diidentifikasikan secara tersendiri yang pada hakekatnya bersifat tak 

teraba (intangible) yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus 

terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Untuk menghasilkan jasa 

diperlukan penggunaan benda nyata (tangible). Akan tetapi sekalipun 

penggunaan benda itu perlu, namun tidak terdapat adanya pemindahan hak 

milik atas benda tersebut / kepemilikan permanen.



2. Karakteristik Jasa dan Jenis Penawaran Jasa

        Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang  (produk 

fisik). Jasa memiliki empat karakteristik yang sangat mempengaruhi 

rancangan program pemasaran (Kotler, 1997:84) yaitu :

a. Tidak berwujud (intangibility)

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud.  Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai tidak berwujud 

yang dialami pembeli adalah dalam bentuk kenikmatan, kepuasan atau 

rasa aman. Pembeli akan mencari tanda atau bukti dari kualitas jasa yang 

dapat dilihat dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol dan 

harga yang mereka lihat. Untuk itulah tugas penyedia jasa adalah 

mengelola bukti kualitas jasa untuk mewujudkan yang tidak berwujud. 

b. Tidak terpisahkan (inseparibility)

Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan 

dengan partisipasi konsumen dalam prosesnya. Interaksi antara penyedia 

jasa dan konsumen adalah ciri khusus dari pemasaran jasa. Baik penyedia 

jasa maupun konsumen akan mempengaruhi hasil jasa. Kunci 

keberhasilan bisnis jasa ada pada rekrutmen, kompensasi, pelatihan dan 

pengembangan karyawan serta pemberian perhatian khusus pada 

keterlibatan pelanggan dalam proses jasa dan perhatian pada penyediaan 

fasilitas pendukung jasa.



c. Bervariasi (variability)

Jasa bersifat non standar dan sangat variabel. Pembeli jasa menyadari 

variabilitas jasa yang tinggi sehingga sering membicarakan dengan orang 

lain sebelum memilih penyedia jasa. Perusahaan jasa dapat mengambil 

tiga langkah ke arah pengendalian kualitas yaitu :

1) investasi dalam seleksi dan pelatihan karyawan yang baik

2) menstandarisasi proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi

3) memantau kepuasan pelanggan

d. Mudah lenyap (perishability)

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak bisa 

disimpan. Permintaan jasa kadang berfluktuasi. Hal ini akan membawa 

dampak bagi penyedia jasa. Penyedia jasa dapat menetapkan strategi-

strategi tertentu  baik pada sisi permintaan antara lain penetapan harga 

diferensial dan sistem pemesanan. Pada sisi penawaran dapat diterapkan 

strategi antara lain dengan karyawan paruh waktu dan meningkatkan 

partisipasi konsumen dalam tugas.

        Dari keempat karakteristik jasa tadi ada karakteristik jasa yang lain 

menurut Griffin (1996) dalam Rambat Lupiyoadi (2001:6) yaitu 

customiazation yaitu jasa seringkali didesain khusus untuk kebutuhan 

pelanggan, contoh jasa asuransi.

Berdasarkan keempat karakteristik tersebut, menurut Kotler (1997:82) 

penawaran jasa dapat dibagi menjadi  empat kategori yaitu :



a. Barang murni berwujud ( a pure tangible good). Tidak ada jasa yang 

menyertai produk

b. Barang berwujud dengan jasa yang menyertai (a tangible good with 

accompanying services)

c. Jasa mayor (campuran) penawaran terdiri dari barang dan jasa dengan 

proporsi yang sama

d. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan. Penawaran terdiri dari 

satu jasa utama disertai jasa tambahan dan/atau barang pendukung.

e. Jasa murni (a pure service) yaitu penawaran hanya terdiri dari jasa.

Lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga penyedia jasa mempunyai 

beberapa karakteristik tersendiri. Menurut Rambat Lupiyoadi (2001:126) 

karakteristik jasa perguruan tinggi adalah :

1. Perguruan tinggi termasuk ke dalam  kelompok jasa murni dimana 

pemberian jasa yang dilakukan didukung alat kerja atau sarana 

pendukung semata.

2. Jasa yang diberikan membutuhkan kehadiran pengguna jasa, dimana 

pelanggan mendatangi lembaga pendidikan teresbut untuk mendapatkan 

jasa yang dinginkan.

3. Penerima jasa adalah orang jadi merupakan pemberian jasa yang berbasis 

orang. Pelanggan dan penyedia jasa terus berinteraksi selama proses 

pemberian jasa berlangsung. Untuk meneriama jasa pelanggan harus 

menjadi bagian dari sistem jasa tersebut.



4. Hubungan dengan pelanggan berdasarkan member relationship, dimana 

pelanggan telah menjadi anggota lembaga pendidikan tersebut. Sistem 

pemberian jasa secara terus menerus dan teratur sesuai kurikulum yang 

telah ditetapkan. 

3. Strategi Pemasaran Jasa

Karena ciri-ciri jasa, tugas membangun program pemasaran terpadu  

dalam industri jasa benar-benar merupakan tantangan. Mula-mula pemasar 

harus menetapkan sasaran pemasaran serta memilih pasar sasarannya. 

Kemudian merencanakan dan melaksanakan strategi bauran pemasaran untuk 

mencapai pasar sasarannya dan merealisasikan tujuan pemasaran (William J. 

Stanton, 1993:220)

Mengingat keterlibatan dan interaksi antara pembeli dan penyedia jasa 

sangat tinggi dalam sebagian bisnis jasa maka pemasaran relasional 

(relational markeking) sangat relevan dalam pemasaran jasa. Pemasaran 

relasional menekankan rekrutmen dan pemeliharaan pelanggan melalui 

peningkatan hubungan perusahaan dengan pelanggan. Pemasaran relasional 

memfokuskan pada pemaduan kualitas, customer service dan aktifitas 

pemasaran untuk menciptakan potensi kombinasi sinergi dari ketiga elemen 

tersebut (Rambat Lupiyoadi, 2001:6).



D. Bauran Pemasaran Jasa

Definisi bauran pemasaran menurut Kotler (1997:82) adalah “seperangkat 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya 

dalam pasar sasaran”.

Bauran pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri dari berbagai 

elemen suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi 

strategi pemasaran dan positioning yang telah ditetapkan perusahaan berjalan sukses 

(Rambat Lupiyoadi, 2001: 58).

Menurut Mc Carthy  dalam Kolter (1997:82) mengklasifikasikan empat unsur 

dari alat-alat bauran pemasaran (4P) yaitu product (produk), price (harga), place

(tempat)  dan promotion (promosi). Bauran pemasaran 4P sering berhasil untuk 

barang. Namun bagi bisnis jasa keempat bauran pemasaran tersebut dirasa kurang 

mencukupi. Berbagai elemen tambahan memerlukan perhatian dalam bisnis jasa. 

Menurut Booms dan Bitner dalam Kotler (1997:82) strategi bauran pemasaran jasa 

perlu diperluas dengan menambahkan tiga komponen dalam dimensi pemasaran jasa 

yaitu person  (orang), physical evidence (bukti fisik)  dan process (proses).

Ketiga elemen ini terkait dengan sifat jasa dimana produksi atau operasi 

hingga konsumsi merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dan 

mengikutsertakan konsumen dan pemberi jasa secara langsung (terjadi interaksi 

secara langsung). Sebagai suatu bauran elemen-elemen tersebut saling 

mempengaruhi satu sama lain sehingga salah satu tidak tepat pengorganisasiannya 

akan mempengaruhi strategi pemasaran secara keseluruhan (Rambat Lupiyoadi, 

2001:58)



1. Produk 

        Produk  merupakan keseluruhan konsep obyek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai manfaat kepada konsumen. Produk berupa 

penawaran berwujud perusahaan kepada pasar yang mencakup kualitas, 

rancangan, bentuk, merek dan kemasan produk. Yang perlu diperhatikan 

dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk 

akan tetapi benefit dan value dari produk tersebut. Terutama pada produk 

jasa yang tidak menimbulkan beralihnya kepemilikan dari penyedia jasa 

kepada konsumen.

2. Harga

        Harga  adalah jumlah uang yang pelanggan bayar untuk produk 

tertentu. Harga merupakan alat pemasaran yang penting. Harga harus 

sebanding dengan penawaran nilai kepada pelanggan. Jika tidak pembeli 

akan berpaling ke pesaing. Strategi penentuan harga sangat signifikan 

dalam pemberian value kepada konsumen dan dapat mempengaruhi 

image produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. Keputusan 

dalam penentuan harga harus konsisten dengan strategi pemasaran secara 

keseluruhan. Dalam menetapkan harga untuk program pendidikan harus 

memperhatikan faktor-faktor :

a. Orientasi biaya

b. Orientasi permintaan pelanggan

c. Orientasi persaingan



        Keputusan-keputusan  tentang penetapan harga harus merefleksikan 

tujuan misi dan prioritas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Kebijakan 

harga harus sejalan dengan manajemen yang baik dan tujuan serta misi 

organisasi.

3. Tempat 

Tempat  adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis. 

Bagi lembaga pendidikan hal yang berkaitan dengan tempat adalah 

bagaimana mereka dapat membuat program dan jasa yang telah mereka 

susun tersedia dan sampai pada konsumen sasaran mereka. Lokasi dan 

skedul dari suatu program pendidikan dapat menjadi penentu kesuksesan 

suatu lembaga pendidikan. Keputusan tentang lokasi dan sistem 

penyampaian harus sejalan dengan strategi lembaga pendidikan secara 

keseluruhan.

4. Promosi 

Promosi meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya pada pasar sasaran. 

Termasuk dalam kegiatan promosi adalah periklanan, personal seelling, 

promosi penjualan dan publisitas. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam promosi yaitu :



a. Identifikasi terlebih dahulu target audiens, hal ini akan berkaitan 

dengan segmentasi pasar

b. Tentukan tujuan promosi

c. Pengembangan pesan yang disampaikan

d. Pemilihan bauran komunikasi.

Lembaga pendidikan membutuhkan komunikasi yang efektif dengan 

pasar sasaran. Mereka harus menginformasikan kepada konsumen tentang 

tujuan, aktivitas dan menawarkan untuk memotivasi mereka agar tertarik 

dengan programnya. Setiap lembaga pendidikan secara teratur 

mengkomunikasikan diri melalui programnya, mahasiswa, alumni, 

kampus dan program komunikasi formal seperti public relation, 

marketing publication dan advertising.

5. Orang 

Orang dalam bisnis jasa berfungsi sebagai service provider

(penyedia jasa) dan sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 

Keputusan dalam bauran pemasaran orang berhubungan dengan seleksi, 

pelatihan, motivasi dan manajemen sumber daya manusia. Pegawai harus 

memperhatikan kompetensi, sikap memperhatikan, responsif, inisiatif, 

kemampuan memecahkan masalah dan niat baik. Tujuan dari semua hal 

tersebut adalah kepuasan kepada konsumen.

Ada empat peranan aspek bauran pemasaran jasa  orang dalam 

mempengaruhi konsumen (Rambat Lupiyoadi, 2001: 63) yaitu :



a. Contractor, pegawai berinteraksi langsung dengan konsumen dalam 

frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli.

b. Modifier, pegawai tidak secara langsung mempengaruhi konsumen 

tetapi cukup sering berhubungan dengan konsumen.

c. Influencers, pegawai mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

untuk membeli tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen.

d. Isolated, pegawai tidak secara langsung ikut serta dalam bauran 

pemasaran dan tidak sering bertemu dengan konsumen.

Untuk perguruan tinggi pada dasarnya ada dua jenis staf yaitu staf 

akademik yang melakukan pekerjaan mengajar, meneliti dan menjalankan 

layanan masyarakat. Yang kedua adalah staf pendukung yang meliputi 

pekerja profesional di bidang tertentu, staf administrasi, keamanan, teknis 

dan lain-lain. Pengembangan sumber daya manusia dalam perguruan 

tinggi didasarkan pada sistem penilaian yang menekankan kualitas 

kinerja. Sistem pengembangannya perlu dibuat sedemikian rupa agar staf 

terpacu untuk memberikan performa yang terbaik.

6. Bukti fisik 

Bukti fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan 

langsung berinteraksi dengan konsumen. Pelanggan akan melihat 

lingkungan fisik yang terdiri dari bangunan, interior, peralatan dan 

furniture. Kondisi fisik dapat memberikan positioning perusahaan jasa 



dan memberikan dukungan penting pada pelayanan jasa. Bukti fisik 

mempunyai dua tipe yaitu :

a. Essential evidence merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh 

pemberi jasa mengenai desain dan layout dari gedung, ruang dan lain-

lain.

b. Peripheral evidence merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri 

tidak akan berarti apa-apa hanya sebagai pelengkap namun 

peranannya sangat benting dalam proses produksi jasa contoh tiket 

pesawat.

7. Proses 

Proses merupakan gabungan semua aktifitas, umumnya terdiri dari 

prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin lain 

dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Proses 

menciptakan dan memberikan jasa pada pelanggan merupakan faktor 

utama dalam bauran pemasaran jasa, karena pelanggan jasa akan 

memandang sistem pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari jasa itu 

sendiri. Proses mencerminkan bagaimana semua elemen bauran 

pemasaran dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa 

yang diberikan kepada konsumen.



E. Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen

        Sebelum kegiatan pemasaran dilakukan seorang manajer pemasaran 

harus terlebih dahulu mempelajari perilaku konsumen agar dapat menentukan 

strategi yang tepat.  Definisi perilaku konsumen adalah:

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu secara langsung 
terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa 
termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan 
dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut (Basu Swastha dan Hani 
Handoko, 2000:10)

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu proses 

pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang semua ini melibatkan 

individu dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang.

Dari sudut pandang pemasaran, perilaku konsumen dipelajari untuk 

tujuan melayani yang diinginkan konsumen, minimal atau jika dapat pemasar 

bisa merubah perilaku konsumen tersebut sehingga tercipta lapangan 

pemasaran baru. Mempelajari konsumen memberikan petunjuk bagi 

pengenbangan produk baru, keistemewaan produk, harga, saluran, pesan dan 

elemen bauran pemasaran.

2. Model Perilaku Konsumen

Model perilaku konsumen selalu didasari pada hubungan stimulus 

response. Perilaku konsumen merupakan respon konsumen terhadap 

rangsangan pemasaran yang diterima melalui suatu proses pengambilan 

keputusan yang dipengaruhi oleh karakteristik konsumen.



Model black box merupakan suatu model perilaku konsumen yang 

sederhana namun mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan 

konsumen.
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Gambar 2. 1  Model Perilaku Pembeli
            Sumber : Kotler, 1997:153

Model black box terdiri dari tiga bagian yaitu rangsangan, konsumen 

dan respon. Dalam model ini rangsangan dapat berupa rangsangan pemasaran 

maupun non pemasaran. Karakteristik konsumen sendiri dapat dipengaruhi 

budaya, sosial, pribadi maupun psikologi yang kemudian  melahirkan proses 

pengambilan keputusan pembelian dan keputusan pembelian. 

Tugas pemasar adalah memahami konsumen, apa yang terjadi dalam 

kesadaran mulai dari kedatangan rangsangan dari luar dan keputusan 

pembelian konsumen. Ada dua pertanyaan penting yang harus dijawab 

pemasar yaitu yang pertama bagaimana karakteristik pembeli, budaya, sosial, 

pribadi dan psikologi mempengaruhi perilaku pembelian dan yang kedua 

bagaimana pembeli mengambil keputusan pembelian.
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3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Untuk memahami perilaku konsumen para pelaku pasar harus 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Menurut Kotler (1997:158) 

faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Kebudayaan

        Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang luas dan mendalam 

terhadap perilaku. Peran budaya, sub budaya dan kelas sosial pembeli 

sangatlah penting. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai simbol atau 

fakta yang komplek, yang diciptakan oleh manusia diturunkan dari 

generasi ke generasi dalam masyarakat yang ada (Stanton dalam Basu 

Swastha dan Hani Handoko, 2000 : 58).

1). Budaya

        Budaya adalah peran penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. Konsumen akan dipengaruhi oleh budaya yang tercermin 

pada cara hidup, kebiasaan dan tradisi dalam permintaan bermacam-

macam barang dan jasa.

2). Sub kebudayaan

Setiap budaya terdiri dari sub budaya yang lebih kecil dan 

memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus 

angggotanya. Sub budaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras 

dan daerah geografis. Banyak sub budaya yang membentuk segmen 



pasar penting dan pemasar sering merancang produk dari program 

pemasaran yang disesuikan dengan kebutuhan mereka.

3). Kelas sosial

Menurut Philip Kotler (1989:180) kelas sosial adalah:

Kelompok sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen 
dan bertahan lama dalam setiap masyarakat yang tersusun dalam 
sebuah urutan jenjang. Para anggota dan setiap jenjang itu 
memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang sama. 

Ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk 

menggolongkan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu adalah 

kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan. Dalam 

masyarakat kita pada intinya dikelompokkan menjadi tiga golongan 

masyarakat (Basu Swastha dan Hani Handoko, 2000 : 65 )yaitu :

1). Golongan atas, yang termasuk kelas ini antara lain pengusaha 

kaya dan pejabat-pejabat tinggi.

2). Golongan menengah yang termasuk dalam golongan ini antara 

lain karyawan instansi pemerintah dan pengusaha menengah.

3). Golongan rendah yang termasuk dalam golongan ini antara lain 

buruh pabrik, tukang becak dan para pedagang kecil.

Dalam pemasaran pembagian kelas sosial dapat digunakan 

untuk membuat segmentasi pasar dan meramalkan tanggapan 

konsumen terhadap kegiatan pemasaran perusahaan.



b. Faktor Sosial

Perilaku konsumen akan dipengaruhi untuk faktor-faktor sosial 

seperti kelompok acuan/referensi, keluarga serta peran dan status.

1). Kelompok acuan/ referensi 

Kelompok acuan/ referensi dapat dibedakan menjadi kelompok 

primer dan kelompok sekunder. Di dalam kelompok primer terdapat 

interaksi yang agak berkesinambungan dan biasanya bersifat informal, 

misalnya keluarga, teman, tetangga dan rekan sekerja. Kelompok 

sekunder cenderung lebih resmi dan kurang terjadi interaksi yang 

berkesinambungan misal organisasi keagamaan, himpunan profesi dan 

serikat buruh.

Menurut Basu Swasta dan Hani Handoko (2000:68) kelompok 

referensi adalah “kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang 

(bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk kepribadian 

dan perilaku“.

2). Keluarga

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan kelompok 

acuan primer yang paling berpengaruh. Keluarga memainkan peranan 

terbesar dan terlama dalam pembentukkan sikap dan perilaku 

konsumen. Pemasar berkepentingan mempelajari perilaku anggota 

keluarga terutama dalam melakukan pembelian barang-barang dan 

jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhannya.



3). Peran dan status

Posisi sesesorang dalam tiap-tiap kelompok dapat didefinisikan 

dalam peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Setiap peran memiliki status yang akan 

mempengaruhi perilaku konsumen. Orang-orang memilih produk 

yang dapat mengkomunikasikan peran dan status mereka dalam 

masyarakat.

c. Faktor pribadi

        Faktor pribadi yang mempengaruhi perilaku membeli konsumen 

antara lain ciri kepribadian,  usia dan daur hidup, pekerjaan, kondisi 

ekonomi, gaya hidup dan konsep diri.

1). Ciri kepribadian dan konsep diri

Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda yang 

mempengaruhi perilaku pembeliannya. Ciri kepribadian adalah ciri-

ciri psikologi yang membedakan seseorang yang menyebabkan 

terjadinya jawaban yang secara relatif tetap bertahan terhadap 

lingkungannya. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda yang 

mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang berkaitan dengan 

kepribadian adalah konsep diri seseorang.

Konsep diri seseorang terdiri dari konsep diri ideal yaitu 

bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan konsep diri 

menurut orang lain yaitu bagaimana pendapatnya bagi orang lain 



memandang dirinya. Teori konsep diri menunjukkan prestasi yang 

berbeda terhadap citra merek.

2). Usia dan daur hidup

        Orang membeli jasa dan barang selama usia hidupnya dan apa 

yang dibelinya senantiasa berubah selama hidupnya. Konsumsi 

seseorang juga akan dibentuk oleh siklus hidup keluarga.

3). Pekerjaan

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi perilakunya dalam 

membeli barang atau jasa. Pemasar harus mengidentifikasikan 

kelompok pekerjaan untuk memproduksi produk yang khusus 

dibutuhkan oleh pekerjaan tertentu.

4). Kondisi ekonomi

Pertimbangan ekonomi akan sangat mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen. Keadaan ekonomi terdiri dari penghasilan, 

tabungan dan aktiva, hutang, kemampuan meminjam dan sikap atas 

belanja atau menabung. Pemasar harus peka terhadap trend 

penghasilan, tabungan dan suku bunga agar dapat terus dapat 

menawarkan nilai pada pelanggan sasaran.

5). Gaya hidup 

Gaya hidup seseorang merupakan pola hidup seseorang dalam 

dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat 

dan pendapat. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan dari 

seseorang”  yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pemasar harus 



mencari hubungan antara produk mereka dengan gaya hidup suatu 

kelompok masyarakat.

d. Faktor Psikologis 

        Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku membeli seorang 

konsumen  adalah motivasi, belajar, kepercayaan dan sikap.

1). Motivasi

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong kenginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai suatu tujuan (Basu Swasta dan Hani Handoko, 

2000 : 78). Dalam melakukan pembelian manusia mempunyai 

motivasi untuk memenuhi kenginannya dan memuaskan 

kebutuhannya.

2). Belajar.

Proses belajar pada suatu pembelian dapat terjadi apabila 

konsumen ingin menanggapi dan memperoleh suatu kepuasan. 

Kepuasan konsumen akan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu 

yang diperoleh dari proses belajar. Melalui bertindak dan belajar, 

orang mendapatkan keyakinan dan sikap. Hal inilah yang akan 

mempengaruhi perilaku pembelian seseorang.

3). Kepercayaan dan sikap

Kepercayaan adalah pemikiran yang dianut seseorang tentang 

suatu hal. Keyakinan akan membentuk citra produk dan merek dan 

bertindak berdasarkan citra tersebut. 



Sikap adalah “suatu kecenderungan yang dipelajari untuk 

bereaksi terhadap penawaran produk dalam masalah-masalah yang 

baik ataupun kurang baik secara konsekuen” (Basu Swatha dan Hani 

Handoko, 2000:94). Sikap biasanya memberikan penilaian (menerima 

atau menolak) terhadap obyek atau produk yang dihadapinya.

4. Proses Pengambilan Keputusan dari Konsumen 

        Menurut Kotler (1997:171) konsumen harus melalui urutan tahap-tahap 

dalam proses pembelian sebuah produk yaitu : 

Gambar 2.2  Model Lima Tahap Proses Pembelian
Sumber Kotler, 1997 : 170

a. Pengenalan Masalah

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah 

atau kebutuhan. Disini pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang 

memicu kebutuhan tertentu. Banyak variabel-variabel penting dan atau 

situasi-situasi yang menimbulkan dan mempengaruhi penganalisaan 

kebutuhan- kebutuhan antara lain kondisi ekonomi, usaha pemasaran 

perusahaan dan lain –lain.

Dengan mengunakan informasi dari sejumlah konsumen pemasar 

dapat mengidentifikasikan rangsangan yang paling sering membangkitkan 
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minat akan mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat 

konsumen.

b. Pencarian Informasi

Konsumen yang tergugah akan mengurangi pencarian informasi.  

Pencarian informasi dapat dibagi menjadi dua tingkat yaitu:

- Perhatian yang menguat

- Pencarian aktif informasi

Yang menjadi minat utama pemasar adalah sumber-sumber 

informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap 

sumber tersebut terhadap keputusan pembeli selanjutnya. Sumber itu 

adalah sumber pribadi, misalnya keluarga, teman, tetangga, kenalan; 

sumber komersial misalnya iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

pajangan ; sumber publik misalnya media massa, organisasi konsumen 

dan sumber pengalaman misalnya pernah menangani, menguji dan 

mempergunakan produk. 

Sumber-sumber informasi tersebut mempunyai pengaruh yang 

berbeda yang sesuai dengan jenis produk dan perilaku pembeli. Jumlah 

relatif dan pengaruh sumber-sumber informasi berbeda-beda tergantung 

pada jenis produk dan karakteristik pembeli. Informasi yang paling efektif 

berasal dari sumber keluarga terutama untuk produk jasa. Hal ini 

disebabkan karakteristik jasa yang bersifat sangat variabel.



c.  Evaluasi Alternatif

        Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan, dan model yang 

terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang 

berorientasi kognitif yaitu mereka menganggap konsumen membentuk 

penilaian atas produk terutama berdasarkan kesadaran dan rasio. 

Beberapa konsep dasar akan membantu pemasar memahami proses 

evaluasi konsumen yaitu:

- Konsumen berusaha memenuhi suatu kebutuhan 

- Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk

- Konsumen memandang setiap produk memiliki kemampuan berbeda 

dalam memuaskan kebutuhan. 

Konsumen memiliki sikap yang berbeda-beda dalam memandang 

atribut-atribut yang dianggap relevan dan penting. Mereka akan 

memberikan perhatian terbesar pada atribut yang memberikan manfaat 

yang dicari.

d.  Keputusan Pembelian

Setelah melalui tahap-tahap dimuka  konsumen akan melakukan 

pengambilan keputusan apakah membeli atau tidak. Dalam menjalankan 

niat pembelian, konsumen dapat membuat lima sub-keputusan pembelian 

yaitu keputusan merek, keputusan pemasok, keputusan kuantitas, 

keputusan waktu, dan keputusan metode pembayaran. 

Keputusan untuk membeli merupakan proses dalam pembelian yang 

nyata. Setiap perusahaan dapat mengusahakan untuk menyederhanakan 



pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh para konsumen. Untuk 

memasarkan dengan cara yang lebih baik pemasar harus mengetahui 

berapa banyak usaha yang harus dilakukan konsumen dalam memilih 

produknya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsumen dalam 

pemilihan penjual, kesan terhadap lokasi, kesetiaan konsumen terhadap 

satu merek tertentu.

e. Perilaku Pasca Pembelian

Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan 

berlanjut hingga periode pasca pembelian. Pemasar harus memantau 

beberapa hal yaitu:

1) Kepuasan Pasca pembelian

Menurut Kotler (1997:175) kepuasan pembeli adalah “fungsi seberapa 

dekat harapan atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan   

pembeli atas produk tersebut”. Pembeli akan kecewa jika produk tidak 

sesuai harapan dan akan puas jika kinerja produk melebihi 

harapannya. Perasaan –perasaan ini akan membedakan apakah 

pembeli akan membeli kembali produk tersebut dan membicarakan 

hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang 

produk tersebut pada orang lain.

2) Tindakan Pasca pembelian

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Pemasar dapat dan harus 

mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan jumlah 



ketidakpuasan pasca pembelian konsumen. Komunikasi pasca 

pembelian dengan konsumen akan dapat menunjukkan hasil dalam 

mengurangi pembelian produk dan pembatalan pesanan.

3) Pemakaian dan Pembuangan Pasca pembelian

Pemasar harus memantau bagaimana pembeli memakai dan 

membuang produk. Jika ada konsumen menemukan kegunaan baru 

produk tersebut, pemasar harus mengiklankan kegunaan-kegunaan 

tersebut.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengacu kepada hasil-hasil yang 

telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan bahan acuan mengenai apakah faktor bauran pemasaran mempengaruhi

calon konsumen dalam pemilihan perguruan tinggi swasta.

Penelitian Adrianus Soa Moa (2002) melakukan penelitian yang berjudul   

"Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Mahasiswas Memilih Kuliah Di D3 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret (Studi Kasus Pada Mahasiswa D3 Ekonomi 

angkatan 2001)". Faktor yang diteliti adalah faktor bauran pemasaran (produk, harga, 

lokasi, promosi, personal traits, physical evidence, proses), faktor pengaruh 

lingkungan (kelas sosial, kelompok referensi ) dan faktor individual konsumen 

(motivasi). Sampel yang diambil terdiri dari 150 responden dengan metode 

pengambilan sampel secara proporsional dan untuk memperoleh sampel digunakan 

teknik incidental. Alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor. 



Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor ekstrakurikuler dan personal 

traits, physical evidence, program studi dan promosi, produk, motivasi, lokasi, kelas 

sosial, peraturan studi, pengaruh teman, pengaruh keluarga, harapan dan harga 

merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih kuliah di 

D3 ekonomi UNS. Faktor ekstra kurikuler dan personal traits merupakan faktor yang 

mempunyai peranan penting atau menjadi pertimbangan utama mahasiswa memilih 

kuliah di D3 Ekonomi UNS dengan variabel-variabel ekstra kurikuler, pimpinan dan 

pelayanan karyawan. Dari 22 variabel yang diteliti ada 2 variabel yang tidak 

dipertimbangkan oleh mahasiswa yaitu nama/ merek dan mekanisme pelayanan

Andriya Risdwiyanto dan Basu Swastha Dharmmesta (2001) melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Konsep Jasa Pendidikan Tinggi Berbasis 

Keinginan Konsumen Potensial”. Faktor-faktor yang diteliti adalah faktor bauran 

pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, orang, fisik dan proses ).Populasi dalam 

hal ini adalah siswa kelas tiga SLTA di Jateng dan DIY. Sampel yang diambil terdiri 

dari 250 responden dengan response rate 83,6% atau 209 jawaban responden yang 

layak diproses. Alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor dan regresi 

berganda. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor harga yang ditentukan oleh 

indikator biaya pendidikan uang gedung, dan biaya hidup merupakan faktor utama 

yang menjadi pertimbangan calon mahasiswa dalam memilih PTS. Pertimbangan 

kedua adalah faktor lokasi ditentukan oleh lokasi PTS yang berada di pinggiran kota, 

hubungan lokasi dengan bonafiditas, keamanan lingkungan dan kota pendidikan. 

Pertimbangan ketiga adalah faktor proses ditentukan oleh orientasi spesialisasi, 



hubungan alumni, hubungan eksternal, program magang dan praktikum. 

Pertimbangan keempat adalah faktor  orang ditentukan oleh indikator dosen, 

pimpinan PTS dan karyawan. Pertimbangan kelima  yaitu faktor produk yang 

ditentukan oleh empat indikator yaitu program studi, metode pengajaran, sistem 

pengambilan SKS dan kegiatan kemahasiswaan. Pertimbangan ke enam adalah 

faktor promosi yang ditentukan indikator popularitas nama PTS, informasi teman, 

saran orang terdekat, aktivitas sosial, informasi surat kabar dan peran orang tua. 

Faktor fisik merupakan pertimbangan terakhir yang merupakan variabel yang kurang 

signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Faktor fisik  di tentukan oleh indikator 

bangunan kampus, fasilitas perpustakaan, fasilitas komputer dan olahraga. 

Penelitian oleh Budhi Haryanto dkk dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi (Studi Kasus: Mahasiswa 

Program Studi D3 FE UNS)“. Faktor-faktor yang diteliti produk, harga, promosi, 

pengaruh referensi dan karaketristik individu. Faktor-faktor tersebut dijabarkan ke 

dalam 42 variabel. Sampel diambil 150 mahasiswa dengan metode pengambilan 

sampel sistematic random sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 

faktor.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dari 42 variabel yang diduga 

mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa memilih program D3 FE UNS 

ternyata 40 variabel secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan. Ke 40 

variabel tersebut dikelompokkan ke dalam 10 faktor yaitu faktor ekstrakurikuler dan 

pelayanan, promosi, sumber daya manusia, situasi, referensi, prasarana pendukung, 

harga, citra, kegiatan ekstrakurikuler dan faktor letak. Dari 10 faktor tersebut 



terdapat empat faktor yang mempunyai pengaruh relatif besar yaitu faktor 

ekstrakurikuler dan pelayanan, faktor promosi, faktor SDM dan faktor situasi, dari 

keempat faktor tersebut faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ekstrakurikuler 

dan pelayanan yang merupakan bagian dari faktor produk.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perguruan Tinggi 

1. Arti Perguruan Tinggi

         Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan 

menengah dan diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan  tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi 

daripada pendidikan menengah. Secara garis besar pendidikan tinggi 

bertujuan untuk Soedomo et al (1993:149)  adalah:

a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki    

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi 

dan/atau kesenian.

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan 

nasional.



Pendidikan tinggi ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal 

ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Perguruan Tinggi Negeri-

PTN), departemen atau lembaga pemerintah yang lain (Perguruan Tinggi 

Kedinasan-PTK) atau oleh masyarakat (Perguruan Tinggi Swasta-PTS). 

2. Kelahiran Perguruan Tinggi

a. Lahirnya Perguruan Tinggi Di Dunia

        Keberadaan perguruan tinggi di berbagai penjuru dunia telah dikenal 

semenjak jaman Yunani Kuno dengan Universitas Athena yang inti 

pendidikannya adalah kesusasteraan dan filsafat. Kemudian lahir sebuah 

akademi yang didirikan Plato. Pada abad IX telah berdiri Universitas Al-

Azhar. Kemudian pada abad X berdiri Universitas di Bologna, Paris, 

Oxford. Pada tahun 1224 berdiri Universitas Sorbonne dan Universitas 

Napels. Tahun 1565 berdiri Universitas Leiden, tahun 1614 berdiri 

Unversitas Groningen dan tahun 1636 berdiri Unversitas Utrech. 

Pada abad XIX bermunculan universitas diberbagai negara antara 

lain Berlin (1809), Sydney (1851), Quebec (1851), Calcuta, Madras dan 

Bombay (1857) Tokyo (1868) dan New Zealand (1870). Pada abad XX 

jumlah perguruan tinggi di dunia sudah tidak terhitung lagi. Dalam satu 

kota atau negara bagian telah berdiri lebih dari satu perguruan tinggi.

b. Lahirnya Perguruan Tinggi Di Indonesia

Di Indonesia kelahiran perguruan tinggi baru terjadi pada abad XX.

Tahun    1870, pemerintah Belanda memberlakukan apa yang disebut 



Etische Politiek di Hindia Belanda, yaitu suatu perubahan sikap Belanda 

terhadap koloninya karena merasa berhutang budi kepada bumi putera 

yang telah menyebabkan Nederland dapat membangun dan menjadi 

makmur. Hal ini didorong oleh paham liberal yang melanda Eropa dengan 

motonya liberty, egality dan fraternity yang berdasarkan pada 

humanisme.

Program educatie, irigate dan emigrate yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan partisipasi bumi putera (koloni lebih 

menghasilkan/produktif) mendorong timbulnya sekolah yang semula 

hanya untuk belajar membaca, menulis, dan menghitung. Untuk 

menangani pabrik dan perkebunan modernnya. Belanda merasa perlu 

membuka sekolah tinggi yang kemudian menjadi cikal bakal 

berkembangnya fakultas-fakultas di Jakarta.

Bermula dari bidang kesehatan, pada pada tahun 1902 didirikan 

STOVIA (School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen) yang kemudian 

menjadi NIAS (Nerderlandsch Indische Artsen School) tahun 1913 dan 

GHS (Geneeskundige Hoge School) sebagai embrio fakultas kedokteran. 

Kemudian disusul dengan berdirinya Rechts School tahun 1922 dan 

menjadi Rechthoogen School tahun 1924 sebagai embrio Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia. Di Jakarta tahun 1940  didirikan Faculteit de

Letterenen Wijsbegeste yang kemudian menjadi Fakultas Sastra dan 

Filsafat Universitas Indonesia.



Di Bandung tahun 1020 didirikan Technische Hoge School (THS) 

yang pada tahun itu juga dijadikan perguruan tinggi negeri. Sementara di 

Bogor juga didirikan Landsbouwkundige Faculteit pada tahun 1941 yang 

sekarang disebut Institut Pertanian Bogor (IPB). Dua hari setelah 

proklamasi, tanggal 19 Agustus 1945,  pemerintah Indonesia mendirikan 

Balai Perguruan Tinggi RI yang kemudian mendorong berdirinya 

Universitas Indonesia yang pada dasarnya merupakan gabungan dari 

fakultas-fakultas yang telah ada sebelumnya. Sementara itu dalam masa 

perjuangan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, 

pemerintah RI di Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Balai 

Perguruan Tinggi Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1949 

mendirikan pula Universitas Gajah Mada. Pada awalnya Fakultas Hukum 

dan Kesusasteraan bertempat di pagelaran dan baru kemudian berangsur-

angsur berpindah ke kampus Bulak Sumur.

Modal awal berdirinya perguruan tinggi di Indonesia adalah 

Universitas Indonesia di Jakarta dan Universitas Gajah Mada di 

Yogyakarta. Kemudian dari dua universitas tersebut berkembang menjadi 

lima dengan berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB-1959), Institut 

Pertanian Bogor (IPB-1963), dan Universitas Airlangga (Unair-1954) 

yang masing-masing berdiri sendiri. Sejarah perguruan tinggi swasta di 

Indonesia diawali dengan berdirinya Universitas Islam Indonesia (UII) 

Yogyakarta yang berdiri tahun 1948 merupakan perguruan tinggi swasta 

pertama dan paling tua di Indonesia.



3. Struktur Perguruan Tinggi

a. Bentuk Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi 

, institut atau universitas.

1). Akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam 

satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan teknologi atau 

kesenian tertentu

2). Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam 

satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau 

kesenian tertentu.

3). Sekolah tinggi, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/ 

atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.

4). Institut, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau 

profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian sejenis.

5). Universitas menyelenggarakan program pendidikan dan/atau 

profesiona dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau ilmu pengetahuan tertentu.

b. Jalur pendidikan

Struktur pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari dua jalur 

pendidikan yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional.



1). Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan 

terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, 

dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas 

wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademik diselenggarakan 

oleh sekolah tinggi, institut dan universitas.

2). Pendidikan profesional adalah pendidkan tinggi yang diarahkan 

terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, serta 

mengutamakan peningkatan kemampuan/ketrampilan kerja atau 

menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi. Pendidikan profesional 

ini diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut 

dan universitas.

Pendidikan akademik menghasilkan lulusan yang memperoleh gelar 

akademik dan diselenggarakan melalui program Sarjana (S1-Strata1) atau 

program Pasca Sarjana. Program pasca sarjana ini meliputi program 

Magister dan program Doktor (S2 dan S3). 

Pendidikan jalur profesional menghasilkan lulusan yang 

memperoleh sebutan profesional yang diselenggarakan melalui program 

diploma (D1, D2, D3, D4) atau Spesialis (Sp1, Sp2). 

Program pendidikan sarjana dan diploma merupakan program yang 

dipersiapkan bagi peserta didik untuk menjadi lulusan yang berbekal 

seperangkat kemampuan yang diperlukan untuk mengawali fungsi pada 

lingkungan kerja, tanpa harus melalui masa penyesuaian terlalu lama.



4. Akreditasi Perguruan Tinggi

Status akreditasi suatu perguruan tinggi merupakan cermin kinerja 

perguruan tinggi yang bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi, 

serta relevansi suatu program studi yang diselenggarakan. Saat ini terdapat 

dua jenis akreditasi yang diberikan oleh pemerintah kepada program studi di 

perguruan tinggi yaitu : 

a.  Status Terdaftar, Diakui atau Disamakan yang diberikan kepada Perguruan    

Tinggi Swasta.

b. Status terakreditasi atau Nir-akreditasi yang diberikan kepada semua 

perguruan tinggi (Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta dan 

Perguruan Tinggi Kedinasan. 

Karena adanya dua status akreditasi yang sama-sama masih berlaku, 

saat ini terdapat PTS yang menyandang kedua-duanya untuk program 

studinya. Hal ini terjadi karena proses pemberian status akreditasi dilakukan 

melalui dua jalur yang berbeda sesudah terbentuknya Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebelumnya, penentuan status 

didasarkan pada SE Dirjen Dikti No. 470/D/T/1996. 

Kemudian pemerintah menetapkan untuk pelaksanaan akreditasi 

terhadap suatu PTS/Unit PTS, sepanjang belum pernah dievaluasi 

(diakreditasi) oleh atau melalui BAN-PT, akan tetap dilakukan berdasarkan 

peraturan tersebut diatas, tetapi manakala suatu PTS/Unit PTS telah pernah 



dievaluasi (diakreditasi) oleh atau melalui BAN-PT, maka selanjutnya 

pelaksanaan akreditasi terhadap PTS yang bersangkutan dilakukan dengan 

beropedoman pada kriteria atau Borang akreditasi dari BAN- PT. 

5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah 

organisasi nir-struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam upaya melakukan tugas 

dan kewajiban untuk membantu pemerintah dalam upaya melakukan tugas 

dan kewajiban melaksanakan pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan 

tinggi, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta. 

Pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dimaksudkan 

untuk melindungi kepentingan masyarakat, menghindari kemungkinan 

pelanggaran terhadap misi pendidikan tinggi dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku serta membina perkembangan satuan pendidikan 

yang bersangkutan. 

BAN-PT dibentuk dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 0326/U/1994 tanggal 15 Desember 1994 yang diubah 

dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

0224/U/1995 tanggal 28 Juli 1995. Keanggotaannya terdiri dari Ketua, 

Sekretaris, dan Anggota yang meliputi unsur pemerintah, perguruan tinggi, 

badan usaha swasta, dan lembaga pemerintah non departemen.



a. Tugas  badan akreditasi nasional perguruan tinggi bertugas melakukan 

penilaian terhadap perguruan tinggi secara berkala yang meliputi 

kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, 

pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi 

akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan. 

b. Fungsi  dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi mempunyai fungsi: 

1) Melakukan penyusunan kriteria tingkat akreditasi , kebijakan dan 

kriteria penilaian program studi dalam rangka penetapan tingkat 

akreditasi dan kelengkapan organisasi setiap satuan/bagian struktur 

organisasi BAN-PT.

2) Melakukan penilaian secara berkala terhadap mutu dan efisiensi 

perguruan tinggi sebagai dasar pemberian rekomendasi penetapan 

akreditasi lembaga, program studi, dan langkah-langkah 

pembinaanya. 

3) Membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian sendiri. 

6. Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta)

Kopertis mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan pembinaan 

terhadap perguruan tinggi swata secara operasional diwilayah kerjanya 

dengan mendapat bantuan teknis dari perguruan tinggi negeri. Tugas kopertis 

adalah :



 melaksanakan bimbingan penyelenggaraan program Tri Dharma 

Perguruan Tinggi pada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya; 

 memberi dorongan dan saran-saran dalam rangka perguruan tinggi swasta 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan Jenderal Perguruan Tinggi; 

 memberikan bantuan sarana dan tenaga kepada perguruan tinggi swasta 

dalam rangka peningkatan kemampuan untuk mandiri; 

 melaksanakan ujian negara bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta di 

wilayah kerjanya; 

 melaksanakan pengendalian teknis dan pengayoman kepada perguruan 

tinggi swasta di wilayah kerjanya.

B. GAMBARAN UMUM POPULASI

        Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  SMU kelas tiga tahun ajaran 

2002/2003 di Kodya Surakarta.  Jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini 

tidak diketahui secara pasti. Untuk memudahkan pengambilan sampel  maka 

populasi dikelompokkan berdasarkan asal sekolah mereka. Di Surakarta terdapat 47 

buah SMU yang terdiri dari 8 SMU Negeri dan 39 SMU swasta.  Masing-masing 

SMU menawarkan dua jurusan yaitu jurusan IPA dan IPS.

C. GAMBARAN UMUM SAMPEL

Sampel yang diambil terdiri dari 150 responden dengan cara penyebaran 

kuesioner. Responden diambil dari sampel sekolah yang terpilih yaitu SMU 

Muhammadiyah I Surakarta dan SMU Negeri 3 Surakarta. Setiap sekolah diambil 75 

responden yang terdiri dari jurusan IPA dan IPS.



Jumlah keseluruhan siswa kelas tiga SMU Muhammadiyah I Surakarta 

adalah 286 siswa yang terdiri dari 65 siswa jurusan IPS dan 221 siswa jurusan IPA. 

Dengan demikian jumlah sampel untuk jurusan IPS diambil sebanyak 18 siswa dan 

untuk jurusan IPA diambil sebanyak 57 siswa.

SMU Negeri Surakarta jumlah keseluruhan siswa kelas 3 sebanyak 384 

siswa yang terdiri dari 235 siswa jurusan IPA dan 149 siswa jurusan IPS. Dari 

jumlah tersebut diambil sampel untuk jurusan IPA 46 siswa dan jurusan IPS 

sebanyak 29 siswa.



BAB IV

ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai analisis data hasil penelitian. 

Analisis data hasil penelitian ini merupakan pembuktian dari hipotesis penelitian. 

Melalui proses analisis data ini akan diketahui apakah hipotesis terbukti sehingga 

mampu menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah.

A. Deskripsi Responden

       Dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan terhadap sampel maka 

diperoleh deskripsi tentang karakteristik responden yang meliputi :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

     Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin Frekuensi Persentase

Laki-laki

Perempuan

78

72

52%

48%

Jumlah 150 100%

  Sumber : data primer diolah, 2003

        Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin adalah untuk laki- laki sebesar 78 siswa atau 52% 

dan perempuan sebanyak 72 siswa atau 48 % atau dapat dikatakan jumlah 

sampel berdasarkan jenis kelamin cukup seimbang.



2. Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Sekolah

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Sekolah

Asal sekolah Frekuensi Persentase

SMU Muhammadiyah I SKA

SMU Negeri 3 Surakarta

75

75

50%

50%

Jumlah 150 100%

   Sumber : data primer diolah, 2003

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa karakteristik responden 

berdasarkan asal sekolah adalah 75 siswa atau 50%  untuk SMU 

Muhammadiyah 1 Surakarta dan 75 siswa atau 50% untuk SMU 3 Surakarta.  

Hasil tersebut sesuai dengan penentuan sampel yang menyeimbangkan 

pengambilan sampel.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan

Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Jurusan

Jurusan Frekuensi Persentase

IPA

IPS

63

87

42%

58%

Jumlah 150 100%

   Sumber : data primer diolah, 2003

        Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa karakteristik responden 

berdasarkan jurusannya diperoleh hasil untuk siswa IPA sebesar 63 siswa 

atau 42 % dan siswa IPS sebesar 86 siswa atau 58%.



4. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Orang Tua

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Orang Tua

Penghasilan Frekuensi Persentase

< 500.000

500.000-900.000

1000.000-2000.000

> 2000.000

25

20

85

20

16,66%

13,33%

56,66%

13,33%

Jumlah 150 100%

Sumber: data primer diolah, 2003

        Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa karakteristik responden 

berdasarkan penghasilan orang tua diperoleh hasil untuk penghasilan 

dibawah Rp. 500.000,00 sebanyak 25 siswa atau 16,66%, penghasilan antara 

Rp. 500.000- Rp. 900.000 sebanyak 20 siswa atau 13,33%, penghasilan 

antara Rp. 1000.000-Rp. 2000.000 sebanyak 85 siswa atau 56,66% dan 

penghasilan diatas Rp. 2000.000 sebanyak 20 siswa atau 13,33%. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penghasilan orang tua 

responden adalah antara Rp. 1000.000 sampai dengan Rp. 2000.000.

B. Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

         Setelah data ditabulasikan, pengujian validitas dilakukan dengan 

analisis faktor yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen 



dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Bila 

korelasi antara skor item suatu faktor dengan skor total (factor loading) 

positif dan besarnya 0,3 keatas maka faktor tersebut merupakan construct 

yang kuat. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Nama Butir Factor loading Keputusan
Produk

Harga

Lokasi

Promosi

Orang

Fisik

Proses

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

0,71344
0,67836
0,60400
0,66381
0,70228
0,69365
0,67179
0,84015
0,87514
0,47465
0,69816
0,84853
0,85713
0.85490
0,70270
0,34586
0,30586
0,71408
0,73040
0,68401
0,76799
0,70270
0,80226
0,66948
0,63839
0,60061
0,74794
0,79824
0,80011
0,81337
0,76435
0,71982
0,50427
0,74410
0,75801
0,77154
0,57741
0,59374

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid



Keputusan 39
40
41

0,77693
0,72996
0,82478

Valid
Valid
Valid 

       Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka di dapat hasil koefisien 

korelasi antara skor butir dengan skor total bernilai positif dan diatas 0,3. Jadi 

dapat disimpulkan keseluruhan butir pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian ini valid atau merupakan construct yang kuat untuk variabel 

keputusan calon mahasiswa memilih perguruan tinggi swasta.

2. Uji Reliabilitas

         Dari hasil perhitungan diketahui nilai alpha untuk variabel produk 

sebesar 0,7999; nilai alpha untuk variabel harga sebesar 0,8123; nilai alpha 

untuk variabel lokasi sebesar 0,6626; nilai alpha untuk variabel promosi 

sebesar 0,6579; nilai alpha untuk variabel orang sebesar 0,6533; nilai alpha 

untuk variabel fisik sebesar 0,8676; nilai alpha untuk variabel proses sebesar 

0,7162 dan  nilai alpha untuk variabel keputusan sebesar 0,6626. Ini berarti 

semua variabel termasuk reliabel karena nilai alphanya lebih dari 0,6 

(Sekaran, 2000:312).

C. Analisis Deskriptif

Penyebaran kuesioner sebanyak 160 eksemplar kuesioner yang diberikan 

kepada responden. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan hanya 150 responden 

yang dijadikan bahan analisis. 10 kuesioner dinyatakan tidak memenuhi kriteria 

yang ditentukan oleh penulis.



        Dari hasil olah data yang dilakukan terhadap 150 kuesioner yang terkumpul 

didapat hasil nilai mean masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut ini :

Tabel  4.6    Hasil Analisis Deskriptif

Variabel Mean Standar deviasi

Produk 26,180 4,713

Harga 17,093 4,297

Lokasi 14,947 2,634

Promosi 17,920 2,860

Orang 15,407 2,411

Fisik 28,067 2,521

Proses 24,600 3,238

Keputusan 12,300 1,874

Sumber: data primer diolah

         Untuk variabel produk nilai mean sebesar 26,180 dengan standart deviasi 

4,713. Variabel harga nilai mean 17,093 dengan standart deviasi 4,297. Variabel 

lokasi nilai mean 14,947 dengan standart deviasi 2,634. Variabel promosi nilai 

mean 17,920 dengan standart deviasi 2,860. Variabel orang nilai mean 15,470 

dengan standart deviasi 2,411. Variabel fisik nilai mean 28,067 dengan standart 

deviasi 4,521. Variabel proses nilai mean 24,600 dengan standart deviasi 3,238. 

Variabel harga nilai mean 12,300 dengan standart deviasi 1,874.

          Untuk melihat seberapa besar korelasi antar variabel dapat dilihat pada 

tabel 4. 7 berikut ini:



Tabel  4.7     Matriks Korelasi Antar Variabel

Variabel X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y

X1* 1 0,304 0,430 0,260 0,242 0,337 0,332 0,503

X2* 1 0,264 0,097 0,239 0,152 0,282 0,387

X3* 1 0,359 0,401 0,388 0,378 0,525

X4* 1 0,416 0,442 0,478 0,498

X5* 1 0,613 0,346 0,561

X6* 1 0,497 0,577

X7* 1 0,542

Y* 1

Sumber : data primer diolah, 2003

* sig pada level of significant 5%

       Dari tabel di atas dapat dilihat korelasi antara variabel independen dan 

variabel dependen yang paling rendah adalah variabel harga (0,387) dan yang 

paling tinggi variabel fisik (0,577).

D. Analisis Kuantitatif

        Pada penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh bauran 

pemasaran terhadap keputusan calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi 

swasta di Kodya Surakarta, maka digunakan metode analisis data secara 

kuantitatif menggunakan regresi linier berganda. 



Model persamaan regresi berganda adalah :

Y = a +  b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + e

Dimana      

  Y   = Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta

  a   = intersep (konstanta)

X1   = produk

X2   = harga

X3   = lokasi

X4   = promosi

X5   = orang

X6   = fisik

X7   = proses

b1,b2,…,b7 = koefisien regresi X1,X2,…,X7

e = variabel pengganggu  

Hasil olah data untuk regresi berganda dengan menggunakan SPSS dapat dilihat 

pada tabel 4.8 dibawah ini :



Tabel 4.8 Hasil Regresi Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan    
Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta Oleh Calon Mahasiswa Di 
Kodya Surakarta.

Variabel Unstandardized 

coefficients

ß

Std error Standardized 

coefficients

beta

t Sig

Constant - 0,745106 0,921657

Produk* 0,079668 0,024567 0,200330 3,243 0,0015

Harga* 0,068804 0,025413 0,157716 2,707 0,0076

Lokasi* 0,100159 0,045814 0,140736 2,186 0,0304

Promosi* 0,097580 0,042482 0,148906 2,297 0,0231

Orang* 0,157572 0,055094 0,202689 2,860 0,0049

Fisik* 0,067652 0,030940 0,163169 2,187 0,0304

Proses* 0,089887 0,039133 0,155267 2,297 0,0231

   Sumber : data primer diolah, 2003

* sig pada level of significant 5%

Dari tabel diatas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

Y= -0,745106 + 0,079668X1 + 0,068804X2 + 0,100159X3 + 0,097580X4 

+ 0,157572X5 + 0,067652X6 + 0,089887X7 + e

Dari persamaan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

 Konstanta mempunyai koefisien bertanda negatif. Hal ini berarti dalam 

keadaan tidak ada bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, orang, 

fisik dan proses) maka keputusan calon mahasiswa dalam memilih perguruan 

tinggi swasta adalah negatif. Artinya tanpa adanya bauran pemasaran calon 

konsumen tidak akan melakukan pemilihan perguruan tinggi swasta.

 Variabel produk mempunyai nilai koefisien bertanda positif, hal ini berarti 

adanya kenaikan / peningkatan produk yang ditawarkan maka keputusan 



calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta akan naik pula. 

Peningkatan dapat dilakukan dengan menawarkan program-program studi 

baru atau meningkatkan kualitas program pendidikan yang ada, peningkatan 

kualitas program yang ada, peningkatan status akreditasi, memperbanyak 

kegiatan kemahasiswaan, pemberian kurikulum yang sesuai dan peningkatan 

metode pengajaran yang digunakan.

 Variabel harga mempunyai nilai koefisien bertanda positif, hal ini berarti 

adanya kenaikan / peningkatan harga  maka keputusan calon mahasiswa 

dalam memilih perguruan tinggi swasta akan naik pula. Walaupun harga 

mengalami kenaikan namun karena pendidikan merupakan jasa maka 

konsumen akan memperbandingkan harga dengan nilai yang diberikan. 

Harga dapat mempengaruhi image. Jika konsumen merasa harga sebanding 

dengan penawaran nilai yang diberikan, kenaikan harga  tidak akan menjadi 

masalah.

 Variabel lokasi mempunyai nilai koefisien bertanda positif, hal ini berarti 

adanya kenaikan / peningkatan penentuan lokasi  maka keputusan calon 

mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta akan naik pula. Usaha 

penentuan lokasi dapat dilakukan dengan pemilihan lokasi yang strategis, 

yang mudah terjangkau, aman dan pemilihan lokasi di kota pendidikan.

 Variabel promosi mempunyai nilai koefisien bertanda positif, hal ini berarti 

adanya kenaikan / peningkatan promosi yang dilakukan maka keputusan 

calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta akan naik pula. 



Promosi dapat dengan peningkatan citra, publikasi lewat media massa, 

brosur, maupun lewat promosi dari mulut ke mulut.

 Variabel orang mempunyai nilai koefisien bertanda positif, hal ini berarti 

adanya kenaikan / peningkatan kualitas sumber daya manusia  maka 

keputusan calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta akan 

naik pula. Peningkatan sumber daya manusia dapat melalui peningkatan 

kualitas dosen, maupun training-training untuk para karyawan.

 Variabel fisik mempunyai nilai koefisien bertanda positif, hal ini berarti 

adanya kenaikan / peningkatan sarana fisik yang ditawarkan maka keputusan 

calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta akan naik pula. 

Peningkatan sarana fisik dapat dilakukan baik dari segi kualitas dan 

kuantitas.

 Variabel proses mempunyai nilai koefisien bertanda positif, hal ini berarti 

adanya kenaikan / peningkatan proses yang ditawarkan maka keputusan 

calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta akan naik pula. 

Peningkatan proses jasa pendidikan dapat dengan memperbanyak praktikum, 

kerjasama dengan pihak eksternal serta mempererat hubungan alumni.

1. Uji F

        Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian 

dimulai dengan hipotesis nol (H0) yaitu yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel independen terhadap 

variabel dependen. Selanjutnya diikuti hipotesis alternatif (Ha) yang 



menyatakan bahwa   ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Level of significant

yang digunakan 0,05 dengan kriteria pengujian :

 H0 diterima dan Ha ditolak apabila F hitung  F tabel atau probabilitas 

nilai F atau signifikansi > 0,05.

 H0 ditolak dan Ha diterima apabila F hitung > F tabel atau probabilitas 

nilai F atau signifikansi < 0,05.

Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 4.9:

Tabel 4.9   Hasil Uji F

Model Sum of 

squares

Df Mean square F Sig.

Regression

Residual

315,02145

208,47855

7

142

45,00306

1,46816

30,65272 0,000

Sumber : data primer diolah, 2003

*sig pada level of significant 5%

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 

30,65272 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,01 atau  nilai probabilitas F 

0,000 yang lebih kecil 0,05. Dari hasil tersebut didapat hasil H0 ditolak dan 

Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama variabel bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, orang, fisik 

dan proses) terhadap variabel keputusan pemilihan perguruan tinggi swasta 

oleh calon mahasiswa di Kodya Surakarta. Dengan demikian hipotesis 

pertama terbukti.



2. Uji R2 

        Uji koefisien determinasi (R2) untuk melihat berapa proporsi variasi 

dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi 

variabel dependen. Jika R2 yang diperoleh dari hasil perhitungan semakin 

besar atau mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa sumbangan terhadap 

variasi variabel dependen semakin besar. Hal ini berarti model yang 

digunakan semakin kuat untuk menjelaskan varasi variabel dependen.  

Sebaliknya jika nilai R2 mendekati nol, berarti bahwa variabel 

independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

sehingga model yang digunakan semakin kurang tepat.

Berdasarkan hasil olah data didapat hasil nilai adjusted R square

(penyesuaian dari R square atau R2 yang telah memperhitungkan degree 

of fredoom) sebesar 0,58213. Hal ini berarti bahwa keputusan memilih 

perguruan tinggi swasta oleh calon mahasiswa di Kodya Surakarta benar-

benar dipengaruhi oleh variabel bauran pemasaran  (produk, harga, 

lokasi, promosi, orang, fisik dan proses) sebesar 58,2% sedangkan 

sisanya sebesar 41,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk 

dalam model. Variabel tersebut dapat disebabkan adanya pengaruh 

lingkungan baik ekonomi, teknologi, politik maupun budaya atau 

variabel yang disebabkan karakteristik konsumen itu sendiri.

3. Uji  t

        Uji ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, apakah mempunyai pengaruh 



yang signifikan atau tidak.  Pengujian dimulai dengan hipotesis nol (H0) 

yaitu yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan secara 

terpisah variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya 

diikuti hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa   ada pengaruh 

yang signifikan secara terpisah antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Level of significant yang digunakan 0,05 dengan 

kriteria pengujian :

 H0 diterima dan Ha ditolak apabila –t tabel  t hitung  t tabel

      atau probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05.

 H0 ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel atau t hitung < -

t tabel atau probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05.

        Dari tabel 4.8 dapat diketahui t hitung masing-masing variabel 

adalah sebagai berikut :

a. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96  nilai t hitung 

variabel produk sebesar 3,243 dan nilai probabilitas t 0,0015. Ini 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan variabel produk terhadap keputusan calon mahasiswa 

dalam memilih perguruan tinggi swasta di Kodya Surakarta. 

b. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96  nilai t hitung 

variabel harga sebesar 2,707 dan nilai probabilitas t 0,0076. Ini 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan variabel harga terhadap keputusan calon mahasiswa 

dalam memilih perguruan tinggi swasta di Kodya Surakarta



c. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96  nilai t hitung 

variabel lokasi sebesar 2,186 dan nilai probabilitas t 0,0304. Ini 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan variabel lokasi terhadap keputusan calon mahasiswa 

dalam memilih perguruan tinggi swasta di Kodya Surakarta. 

d. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96 nilai t hitung 

variabel promosi sebesar 2,297 dan nilai probabilitas t 0,0231. Ini 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan variabel promosi. terhadap keputusan calon 

mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta di Kodya 

Surakarta

e. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96  nilai t hitung 

variabel orang sebesar 2,860 dan nilai probabilitas t 0,0049. Ini 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan variabel orang terhadap keputusan calon mahasiswa 

dalam memilih perguruan tinggi swasta di Kodya Surakarta. 

f. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96  nilai t hitung 

variabel fisik sebesar 2,187 dan nilai probabilitas t 0,0304. Ini berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan variabel fisik terhadap keputusan calon mahasiswa dalam 

memilih perguruan tinggi swasta di Kodya Surakarta. 

g. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96   nilai t hitung 

variabel proses sebesar 2,297 dan nilai probabilitas t 0,0231. Ini 



berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan variabel proses terhadap keputusan calon mahasiswa 

dalam memilih perguruan tinggi swasta di Kodya Surakarta. 

       Berdasarkan hasil analisis pada uji t diatas, masing-masing variabel 

independen secara terpisah mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi 

swasta di Kodya Surakarta.

       Melihat nilai t masing-masing variabel independen maka akan 

tampak jika variabel produk memiliki t hitung paling tinggi diantara 

variabel independen yang lainnya yaitu sebesar 3,243. Ini menunjukkan 

bahwa variabel produk merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi 

swasta di Kodya Surakarta. Dengan demikian hipotesis yang kedua yang 

menyebutkan bahwa produk merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi 

swasta terbukti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

         Bab ini disampaikan sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini.  

Kesimpulan pada bab ini berdasarkan analisis pada bab IV dan dari kesimpulan yang 

ada akan disampaikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan.

A. Kesimpulan 

1. Koefisien regresi atau parameter () dari variabel produk, harga, lokasi, 

promosi, orang, fisik dan proses mempunyai arah positif, yang ditunjukkan 

dari arah parameter masing- masing koefisien regresinya. Ini berarti bahwa 

setiap usaha untuk meningkatkan variabel-variabel tersebut baik dari segi 

kualitas dan kuantitas akan diikuti dengan naiknya keinginan pengambilan 

keputusan memilih perguruan tinggi swasta.

2. Pada uji F dengan tingkat kepercayaan 0,05  nilai probabilitas nilai F 0,000 

dengan nilai F hitung 30,65 yang lebih besar nilai F tabel 2,01. Ini berarti  

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama variabel bauran pemasaran (produk, harga, 

lokasi, promosi, orang, fisik dan proses) terhadap variabel keputusan 

pemilihan perguruan tinggi swasta oleh calon mahasiswa di Kodya Surakarta. 

3. Adjusted R squared pada penelitian ini adalah 0,58213. Hal ini berarti bahwa 

keputusan pemilihan perguruan tinggi swasta oleh calon mahasiswa di Kodya 



Surakarta benar-benar dipengaruhi oleh variabel bauran pemasaran  (produk, 

harga, lokasi, promosi, orang, fisik dan proses) sebesar 58,2% sedangkan 

sisanya sebesar 41,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk 

dalam model. Variabel tersebut dapat disebabkan adanya pengaruh 

lingkungan baik ekonomi, teknologi, politik maupun budaya atau variabel 

yang disebabkan karakteristik konsumen itu sendiri.

4. Dari hasil uji t yang dilakukan diperoleh hasil bahwa secara terpisah variabel-

variabel bauran pemasaran mempunyai pengaruh yang signifikan. Variabel 

yang paling berpengaruh pada keputusan calon mahasiswa memilih 

perguruan tinggi swasta adalah variabel produk, hal ini ditunjukkan dengan 

nilai t hitung yang paling besar dibandingkan dengan nilai t hitung variabel 

lain yaitu sebesar 3,243.

B. Saran 

Dengan melihat hasil analisis data dapat dikemukakan beberapa saran yang 

mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa bauran pemasaran mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan calon mahasiswa dalam 

memilih perguruan tinggi swasta. Dengan demikian setiap perguruan tinggi 

swasta harus dapat menerapkan strategi yang tepat baik untuk produk, harga, 

lokasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas fisik maupun proses 

pendidikan tinggi sehingga dapat memberi rangsangan pada calon 

konsumennya. mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta akan naik 



pula. Peningkatan produk dapat dilakukan dengan menawarkan program-

program studi baru atau meningkatkan kualitas program pendidikan yang ada, 

peningkatan kualitas program yang ada, peningkatan status akreditasi, 

memperbanyak kegiatan kemahasiswaan, pemberian kurikulum yang sesuai 

dan peningkatan metode pengajaran yang digunakan. Usaha penentuan lokasi 

dapat dilakukan dengan pemilihan lokasi yang strategis, yang mudah 

terjangkau, aman dan pemilihan lokasi di kota pendidikan. Promosi dapat 

dengan peningkatan citra, publikasi lewat media massa, brosur, maupun lewat 

promosi dari mulut ke mulut. Peningkatan sumber daya manusia dapat 

melalui peningkatan kualitas dosen, maupun training-training untuk para 

karyawan. Peningkatan proses jasa pendidikan dapat dengan memperbanyak 

praktikum, kerjasama dengan pihak eksternal serta mempererat hubungan 

alumni.

2. Dalam penelitian ini produk merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta. 

Untuk itu perguruan tinggi swasta harus dapat mempertahankan bahkan 

meningkatkan kualitas produknya untuk dapat menarik calon mahasiswa. 

Usaha tersebut antara lain dengan menawarkan program-program baru yang 

mempunyai keunggulan-keunggulan, usaha peningkatan akreditasi dan usaha 

lain.

3. Untuk penelitian yang akan datang, hendaknya diteliti variabel-variabel lain, 

selain bauran pemasaran yang diduga akan mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen seperti pengaruh lingkungan baik ekonomi, teknologi, 



politik dan budaya maupun karakteristik konsumen baik segi kultural, soaial, 

personal maupun psikologikal.

4. Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini antara lain karena 

sampel yang diambil terbatas yaitu satu SMU untuk mewaikili SMU negeri 

dan satu SMU untuk mewakili SMU swasta. Ada kemungkinan hasil 

penelitian ini berbeda jika sampel yang diambil berasal dari seluruh siswa 

kelas tiga SLTA bukan hanya SMU serta dilakukan pembagian-pembagian 

SMU berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat mewakili masing-masing SMU. 

Oleh karena itu penulis berharap agar dilakukan penelitian lebih lanjut agar 

lebih berguna di masa datang.




