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ABSTRACT

This research is conducted to find out the level of loyalty of the students of
Indonesia Banking School (IBS) Jakarta in every level of brand loyalty dimension.
This research is also conducted in order to find out whether there are differences in
loyalty level between junior students (class of 2007 and 2008) and senior students
(class of 2004, 2005 and 2006) or not.
Based on this research, there are some results that can be concluded. In the
switcher dimension, students of IBS are included in the high loyalty category with
the scores of 3,67 (range 3,401 – 4,200). In the habitual buyer dimension, the
students are included in the low category with the score of 2,09 (range 1,801 –
2,600). In the satisfied buyer dimension, the students are included in the medium
category with the score of 3,21 (range 2,601 – 3,400). In likes the brand dimension,
the students have average score of 3,400 and included in the medium category
(range 2,601 – 3,400). In the committed buyer dimension, the students of IBS are
included in the medium category with the average score of 3,09 (range 2,601 –
3,400).
The test of hypothesis shows that in both brand loyalty as a whole and it’s
detailed analysis of every dimension, there is no significant difference in loyalty
level in junior and senior students in IBS. This statement can be proved with the
independent sample T-test output, that has a bigger score in the significant score
rather than it’s alpha (0,05).

Keywords: brand loyalty, switcher, habitual buyer, satisfied buyer, likes the brand,
committed buyer.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan
Dalam era yang serba maju, dunia bisnis terus berkembang dengan
berbagai macam perubahan. Perubahan ini terjadi secara global, baik dalam sektor
barang maupun jasa. Dunia pendidikan merupakan salah satu sektor bisnis dalam
bidang jasa yang tidak luput terkena imbasnya.
Dalam dua puluh tahun terakhir (1986-2006), terjadi perubahan penting
dalam penyediaan pelayanan konsumen di bidang dunia pendidikan, terutama
pendidikan yang dikelola oleh swasta. Perubahan tersebut adalah perubahan di
sektor regulasi, perubahan permintaan masyarakat akan jasa, perubahan teknologi,
dan banyaknya kompetitor baru.
Fenomena yang dapat dilihat adalah peningkatan jumlah Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) yang ada di negeri ini. Dalam kurun sepuluh tahun pertama (19861996) jumlah PTS meningkat hingga dua kali lipat di Indonesia. Yaitu 665 PTS
pada tahun 1986 dan berkembang menjadi 1293 PTS pada tahun 1996, kemudian
masuk ke sepuluh tahun kedua, di tahun 2006 tercatat jumlah PTS berkembang
menjadi 1465 PTS dan terus meningkat jumlahnya hingga saat ini. (sumber:
www.pts.com )
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Adanya perubahan-perubahan di atas membuat PTS harus saling bersaing
untuk mendapatkan konsumen. Untuk menjadi unggul, PTS berlomba-lomba
mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat sebagai univesritas yang terbaik.
Dana yang dibutuhkan untuk berkampanye tentunya tidak sedikit, oleh karena itu
setiap perusahaan termasuk PTS harus mampu mengoptimalkan setiap usaha
kampanyenya secara efesien dan efektif.
Disinilah pentingnya peran loyalitas konsumen, sebab konsumen yang
loyal akan berperan sebagai alat kampanye yang baik bagi perusahaan. Umumnya
konsumen yang loyal terhadap perusahaan akan merekomendasikan perusahaan
kepada orang lain. Sekarang ini, jika sebuah perusahaan ingin berumur panjang,
maka setiap perusahaan dituntut untuk menciptakan loyalitas konsumennya.
STIE Indonesia Banking School (IBS) sebagai sebuah perusahaan juga
harus menciptakan loyalitas konsumennya, dalam hal ini adalah mahasiswanya
sendiri. Perhatian penuh akan penciptaan loyalitas mahasiswa terhadap IBS adalah
hal yang wajib diperhatikan, agar IBS mampu bersaing dengan perguruan tinggi
lainnya. Adanya penelitian yang mengukur kondisi loyalitas mahasiswa IBS
sangat diperlukan agar menjadi bahan masukan bagi IBS untuk memperbaiki
pelayanannya terhadap mahasiswa.
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1.2 Masalah Penelitian
Agar unggul dalam persaingan, adanya penciptaan loyalitas konsumen
merupakan hal yang wajib bagi setiap perusahaan. Dalam persaingan ini, semua
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bersaing untuk merebut hati konsumennya. Setiap
PTS bahkan bersaing dalam segi harga, penyediaan sarana dan prasarana terbaik,
serta kualitas dalam hal metode belajar mengajar. Berbagai PTS perbankan lain
yang menjadi pesaing STIE IBS dalam industri pendidikan diantaranya adalah
Perbanas dan STEKPI.
Mahasiswa sebagai konsumen yang memiliki banyak pilihan tentunya
akan memilih PTS yang menurutnya terbaik, jadi tidak tertutup kemungkinan
meskipun seorang mahasiswa sudah kuliah selama beberapa periode pada sebuah
PTS, kemudian memilih akan pindah berkuliah ke PTS lain karena berbagai
alasan. Disinilah loyalitas dibutuhkan untuk mempertahankan mahasiswa agar
tidak berpindah ke PTS lain. Disamping itu loyalitas dibutuhkan agar mahasiswa
dapat menjadi alat berkampanye yang baik kepada masyarakat dengan
merekomendasikan PTS tempat mereka menuntut ilmu, kepada kerabatnya yang
akan segera masuk ke tingkat perguruan tinggi.
Terkait masalah loyalitas, pada penelitian sebelumnya Santi Dewi (2005)
mengungkapkan bahwa loyalitas masyarakat terhadap produk Teh Botol dan Coca
Cola memiliki tingkatan yang berbeda setelah terjadi perubahan harga dalam
beberapa waktu. Hal ini membuktikan bahwa penanganan masalah penciptaan
loyalitas akan berbeda sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
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Setiap perguruan tinggi memiliki beberapa jenjang perkuliahan. Masingmasing angkatan dimungkinkan memiliki kondisi loyalitas yang berbeda.
Pengukuran loyalitas pada angkatan yang berbeda sangat penting untuk dilakukan,
karena penanganan untuk meningkatkan masalah loyalitas juga akan berbeda
nantinya sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masing-masing angkatan. Atas
paparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “ANALISIS BRAND LOYALTY TERHADAP MAHASISWA STIE
INDONESIA BANKING SCHOOL”.

1.3 Rumusan Masalah
Dari uraian di atas serta pembahasan latar belakang masalah penelitian,
dapat diidentifikasikan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan
dalam penelitian ini yaitu:
1) Bagaimana tingkat setiap dimensi brand loyalty pada mahasiswa STIE
IBS?
2) Bagaimana perbedaan tingkat brand loyalty mahasiswa STIE IBS antara
angkatan junior dan angkatan senior?

4

ANALISIS BRAND..., UNDANG SUNDARA, Ma.-IBS, 2009

1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara objektif dan menjawab
identifikasi masalah berikut:
1) Untuk mengetahui tingkat setiap dimensi brand loyalty pada mahasiswa
STIE IBS.
2) Untuk mengetahui perbedaan tingkat brand loyalty mahasiswa STIE IBS
pada angkatan junior dan angkatan senior.

1.5 Manfaat Penelitian
Dengan tercapainya maksud dan tujuan penelitian di atas, maka
diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:
1) Dapat dijadikan sumber informasi dalam upaya menyusun perencanaan,
maupun solusi dalam peningkatan layanan dan hubungan dengan
mahasiswa untuk meningkatkan loyalitas mahasiswa kepada STIE IBS.
2) Dapat dijadikan bahan kajian dalam membandingkan penelitian yang akan
dilakukan serta dapat menambah sumber-sumber kepustakaan (library)
dalam penyusunan hasil penelitian.
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1.6 Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang harus diperhatikan,
serta keterbatasan waktu dan biaya, maka dilakukan pembatasan terhadap ruang
lingkup yang akan diteliti, meliputi:
1) Penelitian dilakukan pada periode Juli hingga Agustus tahun 2009, dengan
jumlah sampel sebanyak 100 orang.
2) Responden adalah mahasiswa STIE IBS yang diambil dari lima angkatan
dan diklasifikasikan ke dalam dua jenis kategori, yaitu angkatan junior
(angkatan 2007 dan 2008) dan angkatan senior (angkatan 2004, 2005 dan
2006).
3) Penelitian ini akan dibatasi fokusnya menurut penelitian David Aaker
(1991) mengenai brand loyalty yang terdiri atas lima dimensi loyalitas,
yaitu : switcher, habitual buyer, satisfied buyer, likes the brand dan
committed buyer.

1.7 Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab. Setiap bab merupakan
tahapan yang berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Masingmasing bab tersebut, adalah:
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BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini akan mengemukakan latar belakang penelitian, masalah penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup
penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II: LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat
hasil penelitian terdahulu. Selain itu akan dijelaskan juga mengenai
kerangka pemikiran yang digunakan, berikut dengan hipotesis yang
diajukan.
BAB III: METODE PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode
pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian
kuesioner, teknik pengujian data, dan teknik pengujian hipotesis.
BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum STIE Indonesia
Banking School. Selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai hasil
penelitian dan analisis dari hasil penelitian pada setiap variabel brand
loyalty.
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
Bab terakhir ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dari hasil
analisis penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian ini akan
dijadikan landasan untuk memberikan sumbangan pemikiran berupa saran
kepada STIE IBS untuk menjalan strategi peningkatan loyalitas di
kalangan para mahasiswa.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Pengukuran brand loyalty diukur dari berbagai aspek yang dipengaruhi
perilaku konsumen. Teori mengenai perilaku konsumen juga tidak lepas dari
konsep pemasaran. Oleh karena itu sebelum membahas penelitian secara lebih
lanjut, penulis akan berpedoman sesuai dengan kosep pemasaran, pengertian
merek, pengertian loyalitas, dan teori brand loyalty secara keseluruhan yang
semuanya ini diterapkan sebagai landasan teori penelitian.

2.1 Pengertian Pemasaran
Banyak orang berfikir bahwa pemasaran adalah promosi dan menjual
produk. Walaupun kedua fungsi tersebut dinilai penting, fungsi-fungsi tersebut
hanyalah dua dari banyak fungsi pemasaran yang ada, dan sering digolongkan
sebagai bukan yang terpenting. Kenyataannya arti dari konsep pemasaran lebih
luas dari itu. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui
penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain (Kotler dan
Amstrong, 2003).
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Sedangkan American Marketing Association (AMA), memberikan definisi
bahwa pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi,
penetapan harga, promosi dan distribusi dari gagasan, yang memuaskan tujuan
perseorangan dan organisasi. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti, yaitu :
kebutuhan, keinginan dan permintaan. Jadi, manajemen pemasaran adalah
kegiatan pengaturan secara maksimal fungsi-fungsi pemasaran agar kegiatan
pertukaran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dapat
berjalan lancar dan memuaskan.
Tujuan pemasaran itu sendiri adalah mengenal dan memahami pelanggan
sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya. Idealnya pemasaran
menyebabkan pelanggan siap membeli sehingga yang tinggal hanyalah bagaimana
membuat produknya tersedia. Sedangkan proses pemasaran terdiri dari analisis
peluang pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran,
merancang program pemasaran, dan mengorganisir, melaksanakan serta
mengawasi usaha pemasaran (Peter Drucker, 2007).
Begitu halnya dengan bisnis di sektor pendidikan, keahlian untuk
mengenal dan memahami konsumen sangatlah penting untuk menjalankan fungsi
pemasaran. Informasi mengenai kondisi loyalitas mahasiswa terhadap kampusnya
perlu diketahui sebab loyalitas mahasiswa dapat menunjang keberlangsungan
hidup sebuah PTS. Mahasiswa yang loyal tidak ragu merekomendasikan
kampusnya pada kerabatnya agar berkuliah di PTS tersebut.
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2.1.1 Jasa Dan Karakeristik
Pemasaran dalam bidang jasa merupakan tren lain yang pertumbuhannya
sangat cepat terutama di negara maju. Dalam hal pemasaran jasa, kita harus
mengerti apa yang dimaksud dengan jasa itu sendiri. Menurut UU No.8 tahun
1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, Jasa didefinisikan sebagai
semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia
untuk dipakai. Definisi jasa menurut Kotler:
”Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak
pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan
kepemilikan sesuatu ( Kotler, 1996 : 383 )”.

Menurut pengertian lainnya, jasa pada dasarnya merupakan aktivitasaktivitas yang tidak nyata yang memberikan keinginan, kepuasan yang tidak perlu
melekat pada penjualan daripada produk atau jasa lainnya (Stanton,William J.
1991).
Berdasarkan pengertian yang ada di atas, layanan adalah berbagai tindakan
atau kinerja yang ditawarkan suatu produk kepada orang lain yang pada dasarnya
tidak dapat dilihat dan tidak menghasilkan hak milik terhadap sesuatu.
Produksinya dapat berkenaan dengan produk fisik atau tidak. Secara garis besar
semuanya memiliki beberapa kesamaan, jasa mempunyai empat karakteristik
dasar, yaitu:
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1) Intangible. Jasa tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dilihat,
diraba, dirasakan dan tidak berbau.
2) Heterogenity variability. Kualitas jasa tergantung pada subyek penyaji,
waktu tempat dan cara penyajian sehingga jasa sulit dibakukan. Bidang
jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini sangat
tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan dan dimana disajikan. Para
pengguna jasa sangat menyadari sifat yang sangat mudah berubah ini,
sehingga sulit untuk menentukan siapa pemilik jasa yang akan dipilih,
karena dalam hal ini berkaitan dengan kualitas jasa tersebut.
3) Inseparibility. Jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada suatu saat yang
bersamaan.
4) Perishability. Jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan pada saat yang
berbeda dengan saat menghasilkan.
Berkenaan dengan fokus penelitian mengenai bisnis di sektor pendidikan,
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dikategorikan sebagai jasa intangible, sifatnya
bervariasi (heterogeneous) dan tidak dapat disimpan. Supaya dapat bersaing, PTS
harus membuat produk yang dapat memenuhi kebutuhan calon konsumen, dalam
hal ini adalah kebutuhan industri kerja, dan kebutuhan mahasiswa untuk
memasuki dunia kerja itu sendiri. Hubungan antara pihak kampus dan mahasiswa
harus dikembangkan terus hingga terbina hubungan yang lebih erat. Hal ini hal ini
dilakukan tentunya karena berkaitan dengan penciptaan loyalitas mahasiswa.
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2.1.2 Pengertian Perilaku Konsumen
Saat ini konsumen begitu dimanjakan dengan berbagai produk yang dapat
dipilih untuk memenuhi kebutuhan. Era produsen mengendalikan konsumen telah
berlalu dan telah digantikan dengan era dimana konsumen memegang kendali.
Konsumen yang mendikte produk apa yang seharusnya diproduksi oleh
perusahaan. Perusahaan harus berfokus pada konsumen, sebab konsumen adalah
bagian terpenting dari perusahaan, termasuk perusahaan dalam industri
penyediaan jasa pendidikan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengerti
bagaimana konsumennya berperilaku.
Pengertian perilaku konsumen menurut Engel et al (1994) adalah tindakan
yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan
produk dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul dari tindakan
ini.
Pengertian lain mengenai perilaku konsumen juga diutarakan menurut
American Marketing Association (AMA) adalah interaksi dinamis antara
pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian disekitar kita dimana manusia
melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Ada beberapa ide penting dari
definisi tersebut yaitu;
Perilaku konsumen adalah dinamis, artinya perilaku konsumen bergerak
sepanjang waktu. Implikasinya adalah generalisasi perilaku konsumen biasanya
terbatas untuk satu jangka waktu, produk, dan konsumen tertentu. Dalam strategi
pemasaran berarti strategi yang sama dapat memberikan hasil yang berbeda, untuk
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situasi yang berbeda. Strategi yang berhasil untuk titik tertentu dapat saja gagal
pada titik yang lain.
Perilaku konsumen melibatkan interkasi antara pengaruh afeksi dan
kognisi, serta perilaku dan kejadian di sekitar. Untuk memahami konsumen dan
mengembangkan strategi pemasaran kita harus memahami apa yang dipikirkan
(kognisi), apa yang dirasakan (afeksi) dan apa yang mereka lakukan serta kejadian
sekitar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan
dilakukan konsumen.

2.2 Brand loyalty (Loyalitas Merek)
Sebelum membahas brand loyalty, akan dibahas terlebih dahulu pengertian
dari merek dan kepuasan secara mendalam. Menurut Aaker (1991), merek adalah
nama atau simbol yang membedakan seperti pada logo, ciri khas atau kemasan
yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa baik dari seorang
penjual atau beberapa penjual, dan untuk membedakan hal-hal tersebut dari
kompetitor. Jadi dapat disimpulkan bahwa, merek adalah sebagai suatu identitas
yang diberikan oleh penjual dan dapat dikenali oleh pembeli karena memiliki ciri
khas yang tidak ditemukan pada produk atau jasa yang lain.
Kepuasan adalah pengukuran secara langsung bagaimana kosumen tetap
loyal kepada suatu merek. Sementara itu, loyalitas merupakan hasil akumulasi
pengalaman penggunaan produk. (Durianto, et al., 2004).
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Brand loyalty merupakan inti ekuitas merek selain menjadi gagasan sentral
dalam pemasaran. Bila brand loyalty meningkat, kerentanan kelompok pelanggan
terhadap serangan pesaing dapat dikurangi. Loyalitas merupakan indikator ekuitas
merek yang berkaitan dengan penjualan dan laba masa depan. Dengan loyalitas,
sebuah perusahaan sudah memiliki pasar (captive market) yang sudah dipegang
untuk dapat memastikan penjualan (Kotler, 1997).
Jadi berdasarkan definisi di atas, loyalitas merek (brand loyalty) adalah
merupakan ukuran kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah merek. Dengan
adanya merek, produk dapat terlihat berbeda antara yang satu dengan produk yang
lain. Hal ini diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk
yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan
kesetiaan terhadap suatu merek (brand loyalty). Kesetiaan konsumen terhadap
suatu merek atau brand menciptakan kepatuhan pada suatu merek yang membuat
sebuah perusahaan memiliki captive market bahkan untuk dimasa mendatang.
Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, brand loyalty dapat
menjadi aset strategis bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa potensi yang
dapat diberikan oleh brand loyalty kepada perusahaan: (Darmadi Durianto, 2001)
1) Reduced marketing costs (mengurangi biaya pemasaran); konsumen yang
loyal tidak akan ragu untuk mempromosikan produk yang mereka
konsumsi kepada orang lain.
2) Attracting new customers (menarik minat pelanggan baru); selain
mempromosikan,

konsumen

yang

loyal

juga

tidak

akan

ragu
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merekomendasikan produk yang mereka konsumsi kepada orang lain.
Kegiatan ini tentunya akan membuat calon konsumen lain supaya tertarik
menggunakan produk yang sama.
3) Trade

leverage

(meningkatkan

perdagangan);

dengan

datangnya

pelanggan baru, konsumsi akan sebuah produk semakin meningkat dan
meningkatkan aktifitas perdagangan bagi perusahaan.
4) Provide time to respond to competitive threats (memberi waktu untuk
merespon ancaman persaingan); jika ada competitor dari perusahaan lain
membuat produk yang lebih unggul, pelanggan yang loyal akan memberi
waktu pada perusahaan favoritnya untuk memperbarui produk. Tidak
mustahil pula pelanggan memberikan saran kepada perusahaan agar merek
favoritnya tidak dikalahkan pesaing.

2.2.1 Dimensi Brand loyalty
Brand loyalty memiliki beberapa dimensi. Adapun dimensi dimensi
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Switcher atau price buyer (pembelian yang berpindah-pindah)
Adalah dimensi loyalitas yang paling dasar. Semakin sering
pembelian konsumen berpindah dari suatu merek ke merek yang lain
mengindikasikan bahwa mereka tidak loyal, semua merek dianggap
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memadai. Dalam hal ini merek memegang peranan yang kecil dalam
keputusan pembelian.
2) Habitual buyer (pembelian yang bersifat kebiasaan)
Adalah pembelian yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam
mengkonsumsi suatu merek produk. Tidak ada alasan yang kuat baginya
untuk membeli merek produk lain atau berpindah merek, terutama jika
peralihan itu membutuhkan usaha, biaya, atau pengorbanan lain.
3) Satisfied buyer (pembeli yang puas dengan biaya peralihan)
Adalah kategori pembeli yang puas dengan merek yang mereka
komsumsi. Namun mereka dapat saja berpindah merek dengan
menggunakan switching cost (biaya peralihan), seperti waktu, biaya, atau
resiko yang timbul akibat tindakan peralihan merek tersebut.
4) Likes the Brand (menyukai merek)
Adalah kategori pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek
tersebut. Rasa suka didasari oleh asosiasi yang berkaitan dengan simbol,
rangkaian pengalaman menggunakan merek itu sebelumnya, atau persepsi
kualitas yang tinggi.
5) Committed buyer (pembeli yang berkomitmen)
Adalah kategori pembeli yang setia. Mereka mempunyai
kebanggaan dalam menggunakan suatu merek. Merek tersebut bahkan
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menjadi sangat penting baik dari segi fungsi maupun sebagai ekspresi
siapa penggunanya. Ciri yang tampak pada kategori ini adalah tindakan
pembeli untuk merekomendasikan atau mempromosikan merek yang
mereka gunakan kepada orang lain.

Gambar 2.1 : Piramida Brand Loyalty
Sumber: Aaker, David A. (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a

Brand Name, The Free Press, New York:40

2.2.2 Model Pengukuran Brand loyalty
David Aaker, 1991 dan M. Scott Davis (2002) dalam penelitiannya mengukur
loyalitas konsumen melalui 5 dimensi dan masing masing terdiri dari 3 indikator utama.
Masing masing indikator berbeda satu sama lainnya sehingga tidak ditemukan kesamaan
indikator dan adanya faktor bias pada kelima dimensi tersebut. Kelima dimensi tersebut,
yaitu :
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a) switcher, dengan indikator:
•

faktor harga (price sensitive)

•

faktor fungsi

•

faktor kualitas produk

b) habitual buyer, dengan indikator :
•

faktor kebiasaan dalam menggunakan merek yang sama

•

faktor tidak tahu mengenai merek yang lain

•

faktor banyak yang memakai merek tersebut

c) satisfied buyer, dengan indikator:
•

faktor kepuasan

•

faktor desain, logo atau brand ID produk yang menarik

•

faktor fitur produk

d) likes the brand, dengan indikator:
•

faktor favorit/ kesukaan

•

faktor ikatan emosional

•

faktor pengalaman (use experience)

e) committed buyer, dengan indikator:
•

faktor mempromosikan merek kepada orang lain

•

faktor merekomendasikan merek kepada orang lain

•

faktor membanggakan merek kepada orang lain

2.3 Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian sebelumnya, Santi Dewi mengukur loyalitas merek pada
konsumen Teh Botol Sosro dan Coca Cola. Santi Dewi membandingkan dua
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merek tersebut karena dinilai sebagai merek minuman yang cukup dikenal di
masyarakat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2005 dengan mengolah data
primer yang respondennya diambil dari masyarakat di sekitar Depok.
Santi Dewi mengukur perubahan loyalitas konsumen terhadap kedua
merek tersebut (Teh Botol Sosro dan Coca Cola) sebelum dan sesudah terjadi
perubahan harga sebanyak tiga kali. Hasilnya loyalitas konsumen cenderung
menurun setiap kali perubahan harga terjadi dan memicu pengurangan jumlah
konsumsi masyarakat terhadap kedua merek minuman tersebut. Penurunan
loyalitas ini dapat membuat konsumen pergi untuk mengkonsumsi merek lainnya.
Pada penelitian yang lain, Zainal Arifin mengukur loyalitas pada
konsumen pengguna telepon selular merek Nokia. Penelitian ini dilakukan kepada
60 responden yang diambil dari kampus Fisip UPN Veteran Yogyakarta.
Dalam penelitiannya, Zainal mengklasifikasikan loyalitas kedalam 5
dimensi dengan kriteria penilaian yang berbeda. Penilaian ini diambil dari jumlah
rata-rata tiap dimensi brand loyalty yang ada. Hasil penilaian dikategorikan dalam
tingkatan sebagai berikut:

20

ANALISIS BRAND..., UNDANG SUNDARA, Ma.-IBS, 2009

Gambar 2.2 : Penilaian brand loyalty pada konsumen ponsel Nokia
Sumber: Arifin, Zainal. (2005), Analisis Pengaruh Brand Loyalty Pengguna Handphone

Nokia

2.4 Kerangka Pemikiran
Kemajuan teknologi membuat banyak perubahan besar dalam dunia bisnis,
tidak terkecuali bisnis dalam sektor jasa pendidikan. Dalam dua puluh tahun
terakhir (1986-2006), terjadi perubahan penting dalam penyediaan pelayanan
pendidikan yang dikelola oleh swasta. Perubahan tersebut adalah perubahan di
sektor regulasi, perubahan permintaan masyarakat akan jasa, perubahan teknologi,
dan banyaknya kompetitor baru.
Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terus meningkat membuat
mereka harus bersaing menjadi yang terbaik. Untuk bersaing perusahaan harus
bisa menciptakan loyalitas konsumennya. Loyalitas menjadi ukuran penting
karena dapat membuat konsumen menjadi alat bertahan hidup pada perusahaan
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manapun. Konsumen yang puas akan terus patuh menggunakan merek yang sama,
dan mereka tidak ragu untuk merekomendasikan merek yang digunakan kepada
orang lain.
Indonesia Banking School sebagai salah satu PTS terkemuka di Jakarta
juga harus memperhatikan loyalitas konsumennya, yaitu mahasiswanya sendiri.
Informasi mengenai kondisi loyalitas mahasiswa terhadap kampusnya dapat
digunakan oleh pihak kampus sebagai masukan berharga dalam meningkatkan
loyalitas mahasiswa. Dengan terciptanya loyalitas diharapkan STIE IBS dapat
terus unggul bersaing dalam bisnis pada sektor pendidikan, dan terus menciptakan
lulusan yang berkualitas.
Penelitian mengenai kondisi loyalitas mahasiswa STIE IBS akan
dilakukan dengan mengukur tingkat brand loyalty mahasiswa pada tingkatan yang
berbeda. Akan ada dua kelompok angkatan yang diteliti. Pertama adalah angkatan
junior (angkatan 2008 dan 2007) yang baru mengikuti masa perkuliahan maksimal
selama dua tahun. Yang kedua adalah angkatan senior (angkatan 2006, 2005 dan
2004) yang sudah mengikuti masa perkuliahan lebih dari dua tahun di STIE IBS.
Dua kelompok ini akan diuji untuk mencari seberapa besar perbedaan tingkat
brand loyalty mereka terhadap STIE IBS.
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Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran

Ada lima variabel dimensi yang diukur dimana setiap dimensi ini akan
dibagi menjadi tiga indikator. Adapun dimensi-dimensi terebut adalah sebagai
berikut:
1) Dimensi switcher.
Pada dimensi ini mahasiswa akan diukur kecenderungannya
dengan melihat kemungkinan untuk berpindah ke merek lain. Dimensi ini
digunakan dengan indikator kepuasan mereka akan harga, fungsi, dan
kualitas yang diberikan oleh STIE IBS.
2) Dimensi habitual buyer.

Konsumen dalam dimensi ini dapat dikategorikan sebagai pembeli
yang puas dengan merek produk yang dikonsumsi atau setidaknya mereka
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tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi merek produk
tersebut. Indikator yang digunakan adalah pengukuran terhadap pengaruh
faktor kebiasaan, pengaruh faktor merek lain, dan pengaruh faktor
penggunaan oleh banyak orang.
3) Dimensi satisfied buyer.
Pada tingkatan ini, pembeli merek masuk dalam kategori puas bila
mereka mengkonsumsi merek tersebut. Indikator yang digunakan dalam
dimensi ini akan mengukur pengaruh faktor kepuasan, pengaruh faktor
merek yang menarik, dan pengaruh faktor menu dan layanan yang
diberikan oleh STIE IBS.
4) Dimensi likes the brand
Konsumen dalam dimensi ini merupakan pembeli yang sungguhsungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan
emosional yang terkait pada merek. Indikator yang digunakan adalah
melihat loyalitas dari pengaruh faktor favorit atau kesukaan, ikatan
emosional, dan faktor pengalaman selama berkuliah di STIE IBS.
5) Dimensi commited buyer
Pada tahapan ini pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka
memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan
merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka, dipandang dari segi
fungsinya maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa sebenarnya
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mereka. Pada tingkatan ini, salah satu aktualisasi loyalitas pembeli
ditunjukkan oleh tindakan merekomendasikan dan mempromosikan merek
tersebut kepada pihak lain.

2.5 Hipotesis Penelitian
Bertitik tolak pada pendapat ahli dan asumsi-asumsi di atas, maka
hipotesis atau anggapan dasar sementara dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
H0: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai tingkat brand loyalty
antara angkatan senior dan junior pada mahasiswa STIE IBS.
H1: Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai tingkat brand loyalty antara
angkatan senior dan junior pada mahasiswa STIE IBS.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Objek Dan Jenis Penelitian
Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berkuliah di STIE
Indonesia Banking School Jakarta (IBS). Penelitian ini digunakan untuk
mengetahui tingkat brand loyalty mahasiswa terhadap kampusnya sekaligus
mencari tahu adanya perbedaan tingkat brand loyalty antara angkatan junior
(angkatan 2008 dan 2007) dan angkatan senior (angkatan 2006 dan 2005) yang
ada. STIE IBS dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu
Perguruan Tinggi Swasta terkemuka di Jakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian
deskriptif membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah
yang

aktual,

dimulai

dari

tindakan

pengumpulan

data,

analisis

dan

mengiterprestasikannya. Studi deskriptif digunakan untuk mengetahui dan
menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran,
2006). Dalam penelitian ini, studi deskriptif digunakan untuk mencari tahu
bagaimana tingkat brand loyalty mahasiswa terhadap kampus tempat mereka
berkuliah.
Penelitian ini juga menganalisis variabel brand loyalty yang diukur
kedalam lima variabel dimensi. Masing-masing variabel dimensi tersebut adalah
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dimensi switcher, dimensi habitual buyer, dimensi satisfied buyer, dimensi likes
the brand, dan dimensi commited buyer.

3.2 Data Dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber
yaitu data primer dan data sekunder.
1) Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari tempat dan
objek penelitian dengan melalui pengamatan dan penyebaran angket
langsung terhadap objek bahasan skripsi ini.
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang
dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Data sekunder ini diperoleh dari
studi kepustakaan, pengumpulan data dan literatur-literatur guna dasar
teori penulisan, serta sumber-sumber dari data sekunder lain berupa
laporan hasil pemeriksaan penelitian terdahulu, yang semuanya digunakan
penulis sebagai bahan uji hipotesis sehingga relevan dengan masalah yang
diteliti oleh penulis.
Untuk menjawab identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka
sebagai dasar pengumpulan data, digunakan teknik penelitian sebagai berikut :
1) Penelitian kepustakaan (library research); merupakan suatu cara
mendapatkan keterangan, dan masukan yang bersifat ilmiah yang didapat
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dari berbagai buku dan majalah, khususnya yang berhubungan dengan
masalah yang dihadapi.
2) Penelitian lapangan (field research); yaitu penelitian yang langsung
diadakan dilapangan atau langsung pada objek penelitian, melalui
pengamatan dan penyebaran angket. Kuisioner (angket) merupakan suatu
alat (instrumen) di dalam pengumpulan data. Angket juga berfungsi untuk
mendapatkan data yang tidak didapat dalam cara sebelumnya. Angket ini
sebelumnya telah disediakan oleh penulis, berupa pertanyaan-pertanyaan
yang jawabannya telah disediakan dengan beberapa alternatif untuk dipilih
oleh responden.

3.3 Sampel Dan Metode Pengambilan Sampel
Sampel adalah suatu kelompok data yang diambil dari populasi dalam
jumlah yang besar dan dapat dapat mempresentasikan atau mewakili keadaan
populasi tersebut (Sekaran, 2007). Sampel yang ideal harus mencerminkan
karakteristik populasi dan mampu memberikan keterangan sebanyak mungkin dari
penelitian yang dilakukan.
Metode pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling
yakni probabilitas elemen dalam sebuah populasi untuk terpilih sebagai subjek
sampel diketahui (Sekaran, 2006). Desain pengambilan sampel cara probabilitas
digunakan ketika representasi sampel adalah penting dalam rangka generalisasi
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lebih luas. Pendekatan dalam metode ini menggunakan sistem stratified sampling,
yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengkaji karakteristik sub kelompok
pada populasi terlebih dahulu.
Penerapannya menggunakan skala likert, jadi responden diminta untuk
memberikan penilaian atas pernyataan dalam kuesioner mulai dari angka 1
(terkecil) sampai angka 5 (terbesar). Penulis berusaha mendapatkan 100
responden, yang diambil dari 5 angkatan mahasiswa dalam jumlah yang
proporsional, masing-masing 20 orang tiap angkatan. Aturan umum yang berlaku
mengisyaratkan pengambilan sampel sebanyak 100 responden atau lebih, atau
sejumlah sedikitnya lima kali jumlah variabel yang dianalisis. (Black, Hair,
Anderson, Rolph dan Tatham, 1995).

3.4 Teknik Pengolahan Data
Teknik analisis dalam menjawab identifikasi masalah dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
1) Melakukan pilot test test kuesioner awal kepada 30 orang responden untuk
menguji kevalidan kuesioner.
2) Sebelum disebar, dilakukan pemeriksaan kuisioner untuk mengetahui
beberapa hal, yaitu:
a) Apakah data sudah sesuai dengan tujuan penelitian
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b) Apakah pertanyaan-pertanyaan dapat dimengerti oleh para
mahasiswa
c) Apakah terdapat kesalahan teknis dalam penulisan
3) Menyusun daftar kuisioner yang telah disebarkan kemudian menguji
validitas dan keandalan data yang sudah diperoleh. Data akan diolah
dengan menggunakan program komputer.
4) Uji test kuesioner:
a) Uji validitas; digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya
suatu kuesioner. Kuesioner akan dinyatakan valid apabila
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu
yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2002)
b) Uji reliabilitas; adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap
pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
(Ghozali, 2002).
5) Metode Perhitungan Kadar Loyalitas; bermaksud untuk mengetahui
kondisi dari setiap variabel yang mempengaruhi brand loyalty mahasiswa
STIE IBS dengan mencari nilai rata-rata variabel yang diperoleh. Dalam
analisis ini dibagi menjadi kedalam lima variabel, dengan tiga indikator
pengukur pada setiap variabelnya.
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Setelah mendapat nilai rata-rata tersebut, maka selanjutnya akan
disesuaikan dengan kategori interval kelas. Karena penelitian ini
menggunakan lima dimensi brand loyalty, maka terdapat lima interval
kelas yang digunakan dimana formulasi setiap kelas dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut (Darmadi Durianto, 2001) :
Interval kelas = (skala tertinggi – skala terendah)/ jumlah kelas
= (5 – 1)/ 5 = 0,8
Adapun mengenai rentang skala dapat dijelaskan menjadi :
•

1,000 – 1,800 : sangat rendah

•

1,801 – 2,600 : rendah

•

2,601 – 3,400 : sedang

•

3,401 – 4,200 : tinggi

•

4,201 – 5,000 : sangat tinggi

6) Independent sample t-test, digunakan untuk menganalisis hipotesis tentang
adanya perbedaan tingkat brand loyalty antara dua jenis kelompok variabel
yang berbeda, dalam hal ini adalah perbedaan tingkat brand loyalty antara
angkatan senior dan junior di STIE IBS.
7) Menarik kesimpulan dan mencoba memberikan masukan atas temuan
informasi yang ada sebagai implikasi bagi perusahan.
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BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – LPPI dengan nama panggilan Indonesia

Banking School (IBS), telah memperoleh ijin operasional pada tahun 2003 dari
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui Surat Keputusan No. :
37/D/O/2003 tanggal 13 Maret juncto No. : 69/D/O/2004 tanggal 11 Mei 2004.
Sebagaimana tercantum di dalam ijin operasional tersebut, IBS memiliki 2
jurusan yaitu jurusan akuntansi dan jurusan manajemen yang mengkhususkan diri
dalam bidang keuangan dan perbankan. Pada saat ini IBS memiliki lima angkatan
mahasiswa, yaitu mahasiswa angkatan 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008. Jumlah
mahasiswa pada masing-masing angkatan yang masih aktif adalah 52, 136, 144,
166, dan 140 orang.

4.1.1 Sekilas Tentang LPPI dan STIE IBS
Pendirian Indonesia Banking School (IBS) pada dasarnya merupakan
pengembangan kegiatan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
sebagai lembaga nirlaba yang memberikan jasa kepada perbankan dan masyarakat
terutama dalam membentuk tenaga bankir profesional. Secara historis LPPI sudah
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berperan dalam kegiatan kegiatannya lebih dari 50 tahun, karena merupakan
kelanjutan dari suatu lembaga pendidikan yang cikal bakalnya didirikan sejak
tahun 1950-an. Kegiatan LPPI dimulai dari Akademi Bank, Pendidikan Tinggi
Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP), Lembaga Pengembangan Perbankan
Indonesia (LPPI) dan Institut Bankir Indonesia (IBI). Sejak tahun 2004 lembaga
ini kembali melakukan kegiatannya dengan nama LPPI lagi.
LPPI melakukan kegiatannya dengan mengambil alih kegiatan IBI di
bidang pendidikan, pelatihan dan konsultasi sejak akhir Agustus 2003. Lembaga
ini merupakan lembaga nirlaba yang bernaung di bawah Yayasan Pengembangan
Perbankan Indonesia (YPPI) yang didirikan oleh Bank Indonesia.
Dengan pengalamannya yang sangat panjang dalam dunia pendidikan dan
pelatihan bagi para praktisi perbankan Indonesia, mulai tahun 2000 dilakukan
berbagai kajian untuk menganalisis kemungkinan pendirian sekolah tinggi untuk
mempersiapkan tenaga akademisi yang dapat dikembangkan menjadi tenaga
profesional terutama di bidang keuangan dan perbankan. Pendirian IBS dilakukan
dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan standar pendidikan dan pelatihan
dalam bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi di Indonesia, dengan fokus di
bidang keuangan dan perbankan. Proses pendidikan yang dilaksanakan IBS
dirancang sesuai dengan pola yang telah diterapkan di LPPI dalam pendidikan dan
pelatihan para bankir profesional, baik pada tingkatan teknis (operasional),
manajerial, maupun profesional.
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Berbeda dengan perguruan tinggi lainnya, penyelenggaraan pendidikan di
IBS berlangsung sehari penuh (full-day school). Para mahasiswa tidak hanya akan
dididik dan dilatih menjadi manajer professional, tetapi juga akan dibentuk
budaya serta perilakunya menjadi seorang manajer yang bertanggung jawab,
berdisiplin dan menghargai waktu, bersemangat tinggi dan penuh inisiatif dalam
memecahkan masalah teknis dan manajerial. Dengan demikian, selama masa
pendidikannya para mahasiswa akan terbiasa dengan suasana kerja para manajer
profesional sehingga benar-benar siap untuk memasuki dunia kerja.
Proses belajar mengajar seperti di atas hanya dapat dilaksanakan dalam
kampus yang representatif dengan sarana dan prasarana yang lengkap. IBS berada
dalam lingkungan kampus LPPI yang terletak di kawasan elit Jl. Kemang Raya
No.35 Jakarta Selatan, dengan bangunan yang dilengkapi dengan sarana dan
prasaran pendidikan seperti ruang kelas berpendingin, perpustakaan, laboratorium
komputer, internet, ruang simulasi (bourse game), auditorium, ruang seminar,
ruang diskusi, poliklinik, kafetaria, masjid, dan lain-lain.

4.1.2 Visi, Misi, dan Ciri Khusus IBS
Visi IBS adalah menjadi banking school yang terkemuka di Indonesia,
melalui pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada integrity,
knowledge, and skill, (integritas, pengetahuan, dan kemampuan), sehingga
lulusannya akan berjiwa Pancasila, berintegritas serta memiliki sikap dan perilaku
professional yang bermutu tinggi.
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Misi

IBS

adalah

menyelenggarakan

pendidikan

yang

mampu

menghasilkan lulusan yang memiliki multi kompetensi:
a) Berkepribadian, jujur, berintegritas dan mandiri
b) Menguasai bidang perbankan dan keuangan
c) Menguasai teknologi informasi dan komunikasi
d) Memiliki akuntabilias dan responsibilitas
e) Memiliki ketertampilan khusus di bidang perbankan melalui program
sertifikasi
f) Menguasai Bahasa Inggris
Keunikan IBS dapat dilihat dari lulusannya yang diharapkan adalah
sarjana yang siap bekerja di bidang perbankan dan keuangan pada umumnya,
dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a) Memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan positif secara tepat guna
dan berhasil guna.
b) Berupaya untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilainilai positif.
c) Menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap terpuji dalam
bidang perbankan dan keuangan.
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d) Menunjukkan kemampuan untuk membuat yang lebih baik dari apa yang
sudah dicapai melalui kegiatan yang secara terus-menerus dipantau dan
dievaluasi.

4.1.3 Program Pendidikan di STIE IBS
Pelaksanaan pendidikan di IBS dilakukan dengan sistem paket. Pada setiap
semester mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang sudah ditetapkan IBS
dengan memperhatikan prestasi belajar. Apabila prestasi belajar mahasiswa
berada sedikit di atas rata-rata, diharapkan studi dapat diselesaikan antara 3,5 – 4
tahun. Sementara itu untuk mereka yang berprestasi tinggi IBS akan memberi
kesempatan kepada mereka untuk mengikuti trisemester, sehingga mereka
diharapkan dapat menyelesaikan studi lebih cepat, yaitu sekitar 3 (tiga) tahun.
Dewasa ini IBS baru membuka dua jurusan, yaitu jurusan manajemen dan
jurusan akuntansi, penjurusan mahasiswa dilakukan pada akhir semester dua. Saat
ini IBS berencana juga akan membuka program untuk tingkat S2.

4.1.3.1 Program S1 Jurusan Manajemen
Tujuan program S1 jurusan manajemen IBS adalah untuk menghasilkan
lulusan yang dipersiapkan untuk dapat bekerja di bidang manajemen keuangan
perusahaan atau di lingkungan industri keuangan dan perbankan. Lulusan yang
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dihasilkan diharapkan memiliki dasar teori yang mendalam, kemampuan teknis,
manajerial, professional, seta memiliki integritas dan semangat kerja yang tinggi.
1) Konsentrasi Manajemen Keuangan; lulusan konsentrasi manajemen
keuangan

diharapkan

memiliki

kompetensi

mengenai

manajemen

keuangan seperti pengelolaan asset perusahaan, pengambilan keputusan
investasi, pemilihan alternatif pembiayaan, pengambilan risiko keuangan,
serta berbagai teknik transaksi keuangan modern. Lulusan IBS memiliki
nilai lebih karena mendapat pelatihan teknis dan manajerial di bidang
pengelolaan bank dan atau industri keuangan.
2) Konsentrasi Manajemen Pemasaran; lulusan konsentrasi manajemen
pemasaran diharapkan dapat memiliki kompetensi mengenai manajemen
pemasaran, khususnya pemasaran untuk jasa keuangan dan perbankan.
Lulusan IBS mempunyai nilai lebih karena mendapat pelatihan teknis dan
manajerial di bidang pengelolaan bank dan atau industri keuangan.
3) Kosentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia; lulusan konsentrasi ini
diharapkan memiliki kompetensi mengenai manajemen sumber daya
manusia, khususnya dalam industri keuangan dan perbankan. Lulusan IBS
memiliki nilai lebih karena mendapat pelatihan teknis dan manajerial di
bidang pengelolaan bank dan industri keuangan.
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4.1.3.2 Program S1 Jurusan Akuntansi
Tujuan program S1 jurusan akuntansi IBS adalah untuk menghasilkan
lulusan yang menguasai teori dan praktek akuntansi keuangan dan akuntansi
manajerial serta mampu menerapkannya untuk pengelolaan dan pengendalian
keuangan perusahaan. Lulusan jurusan akuntansi diharapkan menguasai proses
penyusunan laporan keuangan sampai kepada analisisnya, dan memahami standarstandar akuntansi secara mendalam. Selain itu, lulusan IBS juga juga harus
memahami prinsip pelaksanaan auditing yang harus dilakukan oleh seorang
auditor internal maupun eksternal. Lulusan IBS memiliki nilai lebih karena
mendapat pelatihan penetapan akuntansi keuangan dan manajerial untuk industri
keuangan dan perbankan.
1) Konsentrasi Akuntansi Manajemen; lulusan konsentrasi akuntansi
manajemen diharapkan memiliki kompetensi akuntansi manajemen untuk
pengendalian

strategis

perusahaan,

penggunaan

akuntansi

untuk

pengendalian manajemen, serta untuk pengendalian keputusan jangka
pendek maupun strategis. Lulusan IBS memiliki nilai lebih karena
mendapat pelatihan penerapan akuntansi keuangan dan manajerial untuk
industri perbankan dan keuangan.
2) Konsentrasi Auditing; lulusan konsentrasi auditing diharapkan memiliki
kompetensi mengenai audit keuangan dan manajemen sesuai dengan
standar audit akuntan publik maupun audit internal. Lulusan IBS memiliki
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nilai lebih karena mendapat pelatihan penerapan akuntansi keuangan dan
manajerial untuk industri keuangan dan perbankan.
3) Kajian Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah; Sejalan dengan
perkembangan perkiraan tentang ekonomi syariah dan perkembangan dan
pengembangan

lembaga

keuangan

syariah,

di

lingkungan

IBS

dikembangkan kajian-kajian mengenai hal tersebut. Dengan demikian
selain menguasai ilmu ekonomi dan sistem lembaga keuangan
konvensional, lulusan IBS diharapkan juga memahami dan menghayati
ilmu ekonomi dan lembaga keuangan syariah.

4.1.3.3 Program Magang dan Keterampilan
Selain mengikuti kuliah seperti di maksud di atas, mahasiswa juga
diwajibkan untuk mengikuti program ko-kulikuler dalam bentuk magang dan
keterampilan. Program ini diikuti oleh mahasiswa di semua jurusan yang di
tetapkan sebagai berikut:
1) Program magang ditetapkan secara berjenjang dan diawali dengan
mempelajari micro banking, misalnya BPR, BRI Unit Desa atau lembaga
keuangan mikro lainnya, untuk memahami kegiatan usaha bank secara
utuh. Selanjutnya program tersebut dilakukan lebih fokus di bank-bank
umum dengan tujuan untuk memahami lebih mendalam berbagai kegiatan
bank. Perlu kiranya dikemukakan bahwa biaya pelaksanaan program
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magang tidak termasuk di dalam kegiatan pendidikan yang telah
disampaikan pada IBS.
2) Keterampilan khusus yang diberikan adalah keterampilan khusus di bidang
teknis perbankan dan keuangan, antara lain mengenai customer service,
service excellence, analisis kredit, account officer, trade financing, dan
basic treasury.
3) Peningkatan keterampilan dalam berbahasa Inggris memerlukan waktu
minimal 5 (lima) semester. Untuk kegiatan ini IBS telah menjalin
kerjasama dengan The British Institute (TBI). Biaya pelaksanaannya
menjadi tanggung jawab orang tua/wali mahasiswa.

4.1.4 Program Belajar STIE IBS
IBS menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dan metode pendidikan
yang mengedepankan pengetahuan, keahlian serta integritas tinggi terhadap dunia
perbankan. Kurikulum dirancang oleh para akademisi dan praktisi dari dunia
perbankan, sehingga mampu bersinergi dengan kebutuhan dunia perbankan di
Indonesia.
Berbeda dengan perkuliahan program S1 yang lazim dilakukan di Fakultas
Ekonomi atau STIE lainnya, program S1 di IBS dilaksanakan sehari penuh (full
day school) sejak pukul 08.00 sampai dengan 16.30. Pola belajar mengajar sehari
penuh ini dimaksudkan untuk mendidik dan membiasakan mahasiswa ke dalam
40

ANALISIS BRAND..., UNDANG SUNDARA, Ma.-IBS, 2009

suasana kerja manajer, yang harus memanfaatkan waktu seefisien mungkin.
Dalam proses pembelajaran mahasiswa didorong aktif berdiskusi (active learning)
untuk membahas dan memecahkan berbagai kasus atau masalah manajerial di
perusahaan.
Perkuliahan dengan metode ceramah hanya diberikan waktu sekitar 40%,
dan sisanya sebanyak 60% digunakan untuk berdiskusi, penyajian presentasi,
simulasi (games), dan pembahasan kasus. Dengan demikian, seorang mahasiswa
tidak hanya mengetahui konsep dan teori manajemen, melainkan harus mampu
menerapkannya untuk pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan
manajerial.
Sesuai dengan metode pembelajaran tersebut di atas, perkuliahan di IBS
berorientasi kepada praktek setelah menguasai teori secara mendalam. Dengan
demikian, peran materi pembelajaran yang merupakan penerapan teori diberikan
secara seimbang dengan aspek teorinya. Untuk lebih mendekatkan mahasiswa
dengan praktek manajemen dan akuntansi di lapangan, dalam waktu senggang
mahasiswa didorong untuk berdiskusi dengan para manajer atau praktisi di bidang
keuangan dan perbankan untuk menggali pengalaman mereka secara langsung.
Pada program belajarnya, IBS menggunakan Sistem Kredit Semester
(SKS), yaitu:
a) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program
pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester sebagai cara untuk
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menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan
beban penyelenggara program.
b) Kredit adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban
studi mahasiswa dalam satuan waktu tertentu (semester) dan besarnya
pengakuan terhadap keberhasilan mahasiswa. Semester adalah satuan
waktu terkecil untuk menyatakan suatu program pendidikan dalam suatu
jenjang pendidikan. Satu semester adalah antara 16 sampai dengan 18
minggu.
c) Satuan Kredit Semester adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman
belajar yang diperoleh melalui kegiatan terjadwal yang diiringi oleh 2-4
jam perminggu untuk kegiatan lain yang terstruktur dan mandiri selama 1
semester.
Bagi mahasiswa yang berprestasi tinggi dapat menempuh pendidikan
dengan Sistem Kredit Catur Wulan (SKC) yang prinsipnya sama dengan Sistem
Kredit Semester (SKS), hanya waktunya diubah menjadi sekitar 14 minggu,
namun materi kuliah tidak berbeda dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
Jumlah SKS atau beban studi untuk satu semester yang dapat diambil oleh
mahasiswa ditentukan oleh kemampuan mahasiswa sendiri, yang dinilai dari hasil
studi yang bersangkutan pada semester sebelumnya. Jumlah SKS yang dapat
diambil oleh mahasiswa pada semester pertama sekitar 20 SKS.
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Mahasiswa program S1 diwajibkan untuk menempuh 144 -160 SKS dalam
waktu maksimal 14 semester atau 7 tahun. Mahasiswa yang tidak memenuhi
ketentuan tersebut dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya, dan kepadanya
diberikan surat keterangan pernah mengikuti kuliah disertai nilai akademiknya
Setiap mahasiswa juga harus menempuh ujian pada setiap program belajar.
Ujian untuk setiap mata kuliah di IBS terdiri atas Ujian Berkala (UB) sebanyak
dua kali dan kemudian Ujian Akhir Semester (UAS). Kedua-duanya merupakan
ujian tertulis, dan pelaksanaan UAS dilalui oleh masa tenang. Ketentuan ini juga
berlaku untuk program SKC, dengan catatan waktunya disesuaikan.

4.1.5 Filosofi Logo IBS
Identitas Indonesia Banking School diciptakan dengan dasar pemikiran
bahwa elemen-elemennya melambangkan beberapa nilai tertentu
1) Nama : INDONESIA BANKING SCHOOL
Diantara tulisan Indonesia Banking School terdapat Lingkaran Logo
Indonesia Banking School

Gambar 4.1: Logo Indonesia Banking School.
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2) Logo Indonesia Banking School, terdiri dari :
a. Garis lurus yang berarti Integrity; membentuk lulusan yang
berkepribadian kuat, berintegritas tinggi, mandiri dan arif.
b. Garis melengkung berarti Knowledge; pengetahuan di bidang
ekonomi, khususnya perbankan dan keuangan.
c. Tangga berarti Skill; melatih agar lulusannya memiliki kompetensi
yang bersertifikat dan diakui oleh berbagai pihak, khususnya dunia
perbankan.
3) Tagline
“Reaching the future with integrity”.
Aplikasi logo Indonesia Banking School dengan menggunakan slogan
tersebut sebagai pencapaian atau tujuan dari adanya filosofi logo Indonesia
Banking School.

4.1.6 Dewan Penyantun dan Pimpinan IBS
Berikut adalah susunan organisasi yang mendukung dan mengelola IBS.
1) Dewan Penyantun IBS
a) Ketua

: Ir. Burhanuddin Abdullah, MA
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b) Anggota

: Aulia T. Pohan, SE, MA
Ir. Maman H. Somantri, PhD
Ir. Hartadi A. Sarwono, PhD

2) Pimpinan IBS
a) Ketua IBS

: Dr. Hj. Siti Sundari Arie M.

b) Wakil I Bidang Akademik

: Dr. Sugianto Aritonang

c) Wakil II Bidang Administrasi : Nugroho Endropranoto, SE, MBA
d) Wakil III Bidang Kemahasiswaan : Drs. Antyo Pracoyo, SE, MSi
3) Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)

4.2

a) Ketua

: Baridjussalam Hadi, SE, MA

b) Sekretaris

: M. Ali Said Kasim, SE

c) Bendahara

: Suwarno, SE, MA

Analisis Hasil Penelitian
Pada penelitian ini yang akan di analisis secara mendalam adalah pada

hasil analisis demografi, hasil uji validitas dan reliabilitas, analisis setiap dimensi
brand loyalty, dan hasil uji hipotesis dengan menggunakan independen t-test
sample. Analisis demografi digunakan untuk melihat karakteristik responden yang
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dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kemudian akan dianalisis juga secara
mendalam pada setiap indikator pada dimensi yang mempengaruhi brand loyalty.
Pada bagian ini akan diketahui tingkat brand loyalty mahasiswa terhadap IBS di
setiap dimensinya. Terakhir, independent t-test sample digunakan untuk menguji
ada atau tidaknya perbedaan tingkat brand loyalty pada dua angkatan yang ada di
IBS, angkatan senior (2004, 2005 dan 2006) dan angkatan junior (2007 dan 2008).

4.2.1 Analisis Demografi

Gambar 4.2 : Hasil analisis demografi jenis kelamin pada semua responden
Sumber: Data diolah

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan berjumlah 100 orang. Sampel
diambil dari mahasiswa IBS yang terdiri dari 43 orang (43%) wanita dan sisanya
57 orang (57%) pria. Sampel ini diambil secara merata dari 5 (lima) angkatan
yang ada di IBS, jadi masing masing angkatan diambil sampel sebanyak 20 orang.
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Dari data yang di dapat, kebanyakan mahasiswa masih tinggal bersama
orang tuanya sebanyak 74 orang (74%). Sisanya mereka tinggal di tempat kost
sebanyak 23 orang (23%) dan tinggal bersama kerabat atau saudara sebanyak 3
orang (3%).

Gambar 4.3 : Hasil analisis demografi daerah tinggal pada semua responden
Sumber: Data diolah

Dari data juga dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa IBS tinggal
di Jakarta Selatan dengan jumlah 46 orang (46%), setengah dari jumlah ini adalah
mereka yang tinggal di tempat kost sekitar kampus IBS. Kemudian mereka yang
tinggal di Jakarta Timur berjumlah 17 orang (17%), di Jakarta Barat ada 4 orang
(4%), di Jakarta Utara ada 3 orang (3%), dan terakhir dengan porsi terkecil berasal
dari Jakarta Pusat dengan jumlah 1 orang (1%). Sisanya bertempat tinggal di
daerah sekitar Jakarta sebanyak 29 orang (29%). Daerah yang dimaksud adalah
Bekasi, Tangerang, BSD, Depok, Bogor, Karawaci, dan Ciputat.
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Mengenai kemampuan ekonomi dari mahasiswa IBS dilihat dari
pengeluaran uang jajan yang mereka keluarkan tiap bulan. Pengeluaran ini tidak
termasuk biaya kost tiap bulannya bagi mahasiswa yang tinggal di tempat kost.
Mahasiswa IBS kebanyakan memiliki pengeluaran berkisar antara Rp500.000
hingga Rp1000.000 dengan jumlah 57 orang (57%). Urutan kedua terbanyak
adalah mahasiswa dengan pengeluaran dibawah Rp500.000 sebanyak 25 orang
(25%). Kemudian urutan ketiga terbanyak adalah mahasiswa dengan pengeluaran
sebesar Rp1000.001 hingga Rp1500.000 sebanyak 11 orang (11%). Sisanya
adalah mahasiswa yang mempunyai pengeluaran paling besar dengan jumlah
diatas Rp1500.000 sebanyak 7 orang (7%).

Gambar 4.4 : Hasil analisis demografi pengeluaran per bulan pada semua responden
Sumber: Data diolah

Apabila dilihat dari keseluruhan hasil demografi di atas, dapat diketahui
bahwa sebagian besar mahasiswa IBS masih tinggal bersama orang tuanya, dan
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kebanyakan dari mahasiswa IBS kebanyakan tinggal di daerah Jakarta Selatan,
satu wilayah yang sama dengan Kampus IBS sendiri, yakni sama-sama di Jakarta
Selatan. Mahasiswa IBS juga memiliki kecenderungan kemampuan tingkat
ekonomi yang menengah ke atas dilihat dari jumlah pengeluaran mereka yang
cukup tinggi setiap bulannya. Hasil analisis demografi secara keseluruhan dilihat
pada bagian Lampiran I penelitian ini.

4.2.2 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas
Sebelum mengolah data sebanyak 100 sampel, dilakukan terlebih dahulu
pilot test terhadap 30 orang sampel untuk mengetahui apakah indikator-indikator
dalam kuesioner dapat digunakan atau tidak. Setelah lolos tahap pilot test, baru
dilakukan test kedua dengan sampel berjumlah 100 orang dan dilihat kembali
kevalidan dan keandalan data yang diperoleh.

4.2.2.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid-tidaknya suatu
kuesioner. Kuesioner akan dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut
(Ghozali, 2002). Kuesioner akan dinyatakan valid dan tidak gugur dengan melihat
nilai component matrix yang berada di atas nilai 0,6.
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Pada tahapan pilot test semua indikator memiliki nilai component marix di
atas 0,6 kecuali pada indikator switcher 3 (0,589). Namun karena nilai mendekati
angka 0,6 maka indikator switcher 3 dianggap valid, dengan harapan pada
penghitungan sampel yang berjumlah 100 orang, nilai component matrixnya dapat
meningkat.
Pada tahap pengolahan data secara keseluruhan, dilihat kembali tingkat
validitas data yang di peroleh. Hasilnya, dari semua indikator ada satu indikator
yang gugur dan dianggap tidak valid, yaitu indikator switcher 1 (0,541) karena
tidak melewati batas minimal component matrix yang disyaratkan sebesar 0,6.
Oleh karena itu pada tahapan berikutnya indikator switcher 1 dikeluarkan dari
analisis, dan selanjutnya dilakukan uji kembali dengan harapan tingkat validitas
data akan meningkat. Hasilnya semua indikator mendapatkan nilai component
matrix di atas 0,6. Hasil uji validitas secara keseluruhan dapat dilihat pada bagian
Lampiran II penelitian ini.

Tabel 4.1 : Hasil uji validitas Dimensi Switcher sebelum dan sesudah digugurkan
Sumber : Data diolah
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4.2.2.2 Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2002). Kuesioner dinyatakan
reliabel jika memperoleh Cronbach alpha (α) lebih besar dari 0,6.
Pada saat pilot test terhadap sampel berjumlah 30 orang, seluruh indikator
memiliki tingkat reliabilitas di atas 0,6 yang artinya seluruh pertanyaan dapat
digunakan untuk penelitian secara lebih lanjut. Pada tahap pengujian sampel
secara keseluruhan yang berjumlah 100 orang, semua indikator juga memiliki
nilai Cronbach alpha di atas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh
indikator penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas atau dengan kata lain
bahwa kuesioner ini reliabel sebagai suatu instrument penelitian.

4.2.3 Analisis Brand Loyalty
Analisis ini menggunakan metode perhitungan kadar loyalitas. Hasil dari
penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kondisi dari setiap dimensi yang
mempengaruhi brand loyalty mahasiswa STIE IBS. Pada kuesioner, responden
diberikan pilihan untuk memberikan bobot pada setiap indikator. Rentang yang
digunakan adalah bobot 1 untuk nilai terkecil, sampai dengan bobot 5 untuk nilai
paling besar. Selanjutnya akan dicari nilai rata-rata pada setiap dimensi dan rata51
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rata pada setiap indikator brand loyalty yang ada, kemudian dikategorikan
kedalam lima tingkatan.
Adapun mengenai rentang skala dapat dijelaskan menjadi :
•

1,000 – 1,800 : sangat rendah

•

1,801 – 2,600 : rendah

•

2,601 – 3,400 : sedang

•

3,401 – 4,200 : tinggi

•

4,201 – 5,000 : sangat tinggi

4.2.3.1 Dimensi Switcher
Dimensi switcher adalah tingkatan dimensi yang paling dasar. Semakin
sering pembelian konsumen berpindah dari suatu merek ke merek yang lain
mengindikasikan bahwa mereka tidak loyal, semua merek dianggap memadai.
Dalam hal ini merek memegang peranan yang kecil dalam keputusan pembelian.
Berikut ini merupakan hasil analisis dimensi switcher mahasiswa terhadap STIE
IBS.
1) Switcher 1
Pada switcher 1 diukur dari faktor biaya, dan yang menjadi ukuran
adalah mengenai biaya perkuliahan yang terjangkau di IBS bila
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dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lain yang sederajat.
Dikarenakan hasil pada uji validitas tidak memenuhi syarat agar
component matrixnya minimal 0,6 maka indikator switcher 1 selanjutnya
tidak digunakan atau digugurkan. Dimensi switcher 1 hanya memiliki nilai
component matrix sebesar 0,541.
2) Switcher 2.
A2

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

2

2.0

2.0

2.0

2

6

6.0

6.0

8.0

3

24

24.0

24.0

32.0

4

53

53.0

53.0

85.0

5

15

15.0

15.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.2 : Hasil frequency tabel pada indikator switcher 2
Sumber: Data diolah

Pada Switcher 2 ditanyakan mengenai faktor fungsi produk.
Kebanyakan mahasiswa IBS terpengaruh dengan faktor fungsi IBS yang
memiliki kurikulum lebih baik dari PTS lain. Hal ini dapat dilihat dari
jumlah mahasiswa yang memberikan bobot 5 dan 4 pada kuesioner. Dari
100 orang mahasiswa yang menjadi responden, 15 orang (15%)
memberikan bobot 5 atau sangat sensitif dengan faktor fungsi IBS yang
mempunyai kurikulum yang lebih baik jika dibandingkan PTS lain yang
sederajat. Kemudian mereka yang menjawab dengan memberikan bobot 4
berjumlah paling banyak sebesar 53 orang (53%).
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Mereka yang cukup terpengaruh akan faktor fungsi produk IBS dan
memberikan bobot 3 merupakan kelompok yang terbanyak kedua dengan
jumlah 24 orang (24%). Sisanya mereka yang tidak sensitif akan faktor
fungsi produk IBS dapat dilihat dari mereka yang memberikan bobot 2 dan
1. Sebanyak 6 orang (6%) memberikan bobot 2 dan sebanyak 2 orang
(2%) memberikan bobot 1.
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini
adalah sebesar 3,73 berarti berada pada tingkat yang tinggi (rentang 3,401
– 4,200). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS cukup sensitif
akan faktor fungsi terutama yang terkait dengan kurikulum perbankan
yang lebih baik.
3) Switcher 3
Pada switcher 3 diukur dari faktor kualitas produk dilihat dari
kualitas para dosen pengajar. Kebanyakan dari mahasiswa IBS sejumlah
49 orang (49%) memberikan bobot 4. Mereka sensitif dengan faktor
kualitas, terutama perihal kualitas dosen IBS. Dan mahasiswa yang sangat
sensitif akan faktor kualitas berjumlah 9 orang (9%) dengan memberikan
bobot 5.
Mahasiswa yang cukup memperhatikan faktor kualitas produk IBS
dilihat dari segi dosen pengajar merupakan kelompok dengan jumlah
terbanyak ke dua, yaitu sebanyak 36 orang ( 36%) dan memberikan bobot
3. Sisanya adalah mahasiswa yang kurang sensitif akan faktor ini dengan
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memberikan bobot 2, dengan jumlah 6 orang (6%). Pada indikator ini tidak
ada mahasiswa IBS yang memberikan bobot 1 atau tidak sensitive akan
faktor kualitas produk.
A3
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

2

6

6.0

6.0

6.0

3

36

36.0

36.0

42.0

4

49

49.0

49.0

91.0

5

9

9.0

9.0

100.0

Total

100

100.0

100.0

Bobot
Valid

Tabel 4.3 : Hasil frequency tabel pada indikator switcher 3
Sumber: Data diolah

Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini
adalah sebesar 3,61 yang berarti indikator ini berada pada tingkat yang
tinggi (rentang 3,401 – 4,200). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa
IBS masih sensitif dengan faktor kualitas produk, yang diukur dari kualitas
dosen yang lebih baik bila dibandingkan dengan PTS lain yang sederajat.
4) Analisis Switcher Secara Keseluruhan
Dari kedua perhitungan indikator switcher di atas, maka dapat di
peroleh nilai rata-rata dimensi switcher secara keseluruhan sebesar 3,67
dengan perhitungan sebagai berikut:

Rata - rata Switcher =

3,73 + 3,61
= 3,67
2
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Gambar 4.5 : Grafik nilai rata-rata pada setiap indikator dimensi switcher
Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa dimensi switcher
mahasiswa IBS berada dalam kondisi yang tinggi (rentang 3,401 – 4,200).
Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam dimensi ini, mahasiswa IBS masih
memperhitungkan faktor fungsi dan kualitas dalam preferensi pemilihan
IBS sebagai tempat mereka berkuliah, bukan karena loyalitasnya yang
tinggi terhadap merek IBS itu sendiri.
Sensitifitas mahasiswa akan faktor fungsi dan kualitas dikarenakan
sifat produk IBS sendiri yang merupakan produk pendidikan. Sebab dalam
pembeliannya, konsumen dituntut untuk memiliki komitmen jangka
panjang, sesuai dengan masa program pendidikan yaitu sekitar 4 (empat)
tahun perkuliahan, jadi bagaimanapun pertimbangan kualitas dan fungsi
menjadi hal yang penting bagi mereka. Berbeda dengan sifat produk
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consumer goods yang transaksi pembeliannya dapat berulang kali dan
mudah berganti merek setiap kali habis masa pemakaian produk dan
sifatnya penggunaannya jangka pendek.
Indikator yang paling tinggi dalam dimensi switcher ini adalah
switcher 2. Dapat dikatakan mahasiswa IBS memiliki tingkat sensitifitas
paling tinggi atas faktor fungsi produk dari IBS, dibandingkan faktor
lainnya seperti harga dan kualitas IBS itu sendiri.

4.2.3.2 Dimensi Habitual Buyer
Habitual buyer adalah pembelian yang dilakukan berulang. Disini pembeli
tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi suatu merek produk.
Indikator yang digunakan adalah pengukuran terhadap pengaruh faktor kebiasaan,
pengaruh faktor merek lain, dan pengaruh faktor penggunaan oleh banyak orang.
Berikut adalah hasil analisis dimensi habitual buyer pada mahasiswa STIE IBS.
1) Habitual Buyer 1
Yang menjadi indikator pada habitual buyer 1 adalah mengenai
faktor kebiasaan dalam pembelian merek yang sama. Disini mahasiswa
ditanyakan mengenai preferensi pemilihan berkuliah di IBS karena
sebelumnya salah satu dari kerabat atau keluarganya pernah berkuliah di
tempat yang sama.
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B1

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

52

52.0

52.0

52.0

2

27

27.0

27.0

79.0

3

10

10.0

10.0

89.0

4

6

6.0

6.0

95.0

5

5

5.0

5.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.4 : Hasil frequency tabel pada indikator habitual buyer 1
Sumber: Data diolah

Hasilnya dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa IBS
tidak memilih berkuliah di IBS karena faktor kebiasaan. Hal ini
ditunjukkan dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang memberikan
bobot rendah pada indikator ini. Mahasiswa yang tidak sensitif akan
indikator ini dan memberikan bobot 1 adalah kelompok yang terbanyak
dengan jumlah sebanyak 52 orang (52%). Dan mahasiswa yang
memberikan bobot 2 pada indikator ini ada sebanyak 27 orang (27%).
Hanya sebagian kecil mahasiswa IBS yang sensitive akan faktor ini
dan memberikan bobot 5 dengan jumlah sebanyak 5 orang (5%).
Sisanyanya adalah mereka yang menjawab dengan memberikan bobot 4
dan 3, dengan jumlah masing masing sebanyak 6 orang (6%) untuk yang
menjawab dengan bobot 4, dan 10 orang (10%) untuk yang menjawab
dengan bobot 3.

58

ANALISIS BRAND..., UNDANG SUNDARA, Ma.-IBS, 2009

Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini
adalah sebesar 1,85 dan berada pada tingkat yang rendah (rentang 1,801 –
2,600). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak sensitif dengan
faktor kebiasaan dalam preferensi berkuliah di IBS. Hanya sedikit dari
jumlah mahasiswa yang ada yang benar benar sensitif dan terpengaruh
faktor kebiasaan dalam preferensinya memilih berkuliah di IBS karena
salah satu dari kerabat atau keluarga sebelumnya juga berkuliah di IBS.
2) Habitual Buyer 2
Yang menjadi indikator pada habitual buyer 2 adalah faktor tidak
mengetahui merek produk lain, dalam hal ini mahasiswa tidak mengetahui
merek PTS perbankan lain yang sederajat. Dari 100 orang yang menjadi
responden, sebanyak 17 orang (17%) sangat tidak sensitif akan faktor ini
dan memberikan bobot 1, dan mereka yang memberikan bobot 2 ada
sebanyak 38 orang (38%).
B2

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

17

17.0

17.0

17.0

2

38

38.0

38.0

55.0

3

28

28.0

28.0

83.0

4

13

13.0

13.0

96.0

5

4

4.0

4.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.5 : Hasil frequency tabel pada indkator habitual buyer 2
Sumber: Data diolah
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Sementara itu hanya sedikit yang sangat sensitif dengan faktor ini
dan memberikan bobot 5 sebanyak 4 orang (4%). Kemudian mereka yang
memberikan bobot 4 berjumlah 13 orang (13%). Sisanya adalah
mahasiswa yang cukup mempertimbangkan faktor ini dan memberikan
bobot 3 sebanyak 28 orang (28%).
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini
adalah sebesar 2,49 dan berada pada tingkat yang rendah (rentang 1,801 –
2,600). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS tidak sensitif
terhadap faktor informasi mengenai merek yang lain. Ini juga
membuktikan bahwa pada awalnya mahasiswa IBS memang sudah berniat
untuk memilih IBS sebagai tempat berkuliahnya.
3) Habitual Buyer 3
Yang menjadi indikator pada habitual buyer 3 adalah faktor
banyak yang memakai merek produk yang sama. Dalam hal ini mahasiswa
dilihat dari segi preferensi pemilihan berkuliah di IBS karena banyak
teman yang juga berkuliah di IBS.
B3
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

34

34.0

34.0

34.0

2

44

44.0

44.0

78.0

3

17

17.0

17.0

95.0

4

5

5.0

5.0

100.0

Total

100

100.0

100.0

Bobot
Valid

Tabel 4.6 : Hasil frequency tabel pada indkator habitual buyer 3
Sumber: Data diolah
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Hasilnya dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa IBS
tidak sensitive terhadap faktor ini. Jumlah mahasiswa yang memberikan
bobot 1 ada sebanyak 34 orang (34%) dan mereka yang menjawab dengan
bobot 2 ada sebanyak 44 orang (44%).
Pada indikator habitual buyer 3 ini tidak ada mahasiswa yang
memberikan bobot 5 atau sangat sensitif dengan faktor ini. Sementara itu
mahasiswa yang memberikan bobot 4 ada sejumlah 5 orang saja (5%), dan
sisanya yang menjawab cukup mempertimbangkan faktor ini, serta
memberikan bobot 3 berjumlah 17 orang (17%).
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini
adalah sebesar 1,93 dan berada pada tingkat yang rendah (rentang 1,801 –
2,600). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa dalam preferensinya
memilih berkuliah di IBS bukan karena melihat banyak orang lain yang
juga berkuliah di IBS.
4) Analisis Habitual Buyer Secara Keseluruhan

Gambar 4.6 : Grafik nilai rata-rata pada setiap indikator dimensi habitual buyer
Sumber: Data diolah
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Dari seluruh perhitungan indikator habitual buyer di atas, maka
dapat diperoleh nilai rata-rata dimensi habitual buyer secara keseluruhan
adalah sebesar 2,09 dengan perhitungan sebagai berikut:

Rata - rata Habitual Buyer =

1,85 + 2,49 + 1,93
= 2,09
3

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa dimensi habitual buyer
mahasiswa IBS berada dalam tingkat yang rendah (rentang 1,801 – 2,600).
Hal ini menunjukkan sesuatu yang positif karena mahasiswa dalam
preferensinya memilih IBS sebagai tempat mereka berkuliah tidak
dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, tidak ada informasi mengenai merek
yang lain, dan karena banyak yang memakai. Hal ini dilihat dari hasil
penelitian yang menunjukan bahwa semua indikator dalam dimensi
habitual buyer berada pada tingkat yang rendah, terutama pada indikator
habitual buyer 1 dimana mereka memilih karena faktor kebiasaan.
Karena kecenderungannya bukan didasari faktor kebiasaan, maka
dapat diindikasikan bahwa pada awalnya mahasiswa dalam memilih
berkuliah di IBS melalui proses pertimbangan yang matang. Pertimbangan
tersebut tentu saja diambil berdasarkan informasi yang didapat dari pihak
IBS. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pihak IBS sudah dapat
dikatakan mampu menyediakan informasi yang jelas, terbuka, mudah di
akses, dan dapat menarik masyarakat agar memilih berkuliah di IBS.
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4.2.3.3 Dimensi Satisfied Buyer
Satisfied buyer adalah kategori pembeli yang puas dengan merek yang
mereka komsumsi. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini adalah pengaruh
faktor kepuasan, pengaruh faktor merek yang menarik, dan pengaruh faktor fitur
produk. Berikut ini merupakan hasil analisis dimensi satisfied buyer mahasiswa
terhadap STIE IBS.
1) Satisfied Buyer 1
Yang menjadi indikator pada dimensi satisfied buyer 1 adalah
faktor kepuasan akan produk. Dalam hal ini mahasiswa ditanyakan
mengenai kepuasannya terhadap pelayanan yang selama ini diberikan oleh
IBS.
Kebanyakan dari mahasiswa IBS cukup memperhatikan faktor
kepuasan pelayanan yang diberikan oleh IBS selama ini dan memberikan
bobot 3 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 48 orang (48%). Kemudian
mereka yang sensitif akan faktor kepuasan dan memberikan bobot 4
berjumlah 24 orang (24%) dan yang memberikan bobot 5 berjumlah
sebanyak 1 orang (1%).
Hanya sedikit mahasiswa yang tidak sensitif terhadap faktor
kepuasan dan memberikan bobot 1 dengan jumlah sebanyak 5 orang (5%).
Dan sisanya adalah mereka yang memberikan bobot 2 berjumlah 22 orang
(22%).
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C1

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

5

5.0

5.0

5.0

2

22

22.0

22.0

27.0

3

48

48.0

48.0

75.0

4

24

24.0

24.0

99.0

5

1

1.0

1.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.7 : Hasil frequency tabel pada indkator satisfied buyer 1
Sumber: Data diolah

Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator
satisfied buyer 1 adalah sebesar 2,94 dan berada pada tingkat yang sedang
(rentang 2,601 – 3,400). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS
cukup sensitif akan faktor kepuasan, terutama kepuasan yang terkait akan
pelayanan yang diberikan oleh pihak IBS selama ini. Hal ini juga
menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan selama ini berjalan dengan
baik sesuai yang diharapkan oleh mahasiswa.
2) Satisfied Buyer 2
Yang menjadi indikator pada satisfied buyer 2 adalah pengaruh
faktor merek produk yang menarik. Dalam hal ini mahasiswa IBS
ditanyakan mengenai kesukaan mereka terhadap merek, desain dan logo
IBS.
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C2

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

4

4.0

4.0

4.0

2

17

17.0

17.0

21.0

3

46

46.0

46.0

67.0

4

25

25.0

25.0

92.0

5

8

8.0

8.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.8 : Hasil frequency tabel pada indkator satisfied buyer 2
Sumber: Data diolah

Hasil dari analisis pada indikator ini menunjukkan bahwa
mahasiswa IBS sensitif terhadap faktor ciri khas produk yang menarik,
dalam hal ini adalah merek, desain, dan logo IBS. Hal ini dibuktikan
dengan banyaknya mahasiswa yang memberikan bobot 3 pada indikator
ini sebanyak 46 orang (46%). Kemudian mereka yang memberikan bobot
4 berjumlah sebanyak 25 orang (25%), dan yang memberikan bobot 5
akan indikator ini ada 8 orang (8%).
Sisanya adalah mereka yang tidak sensitif akan faktor ini dan
memberikan bobot 2 sebanyak 17 orang (17%). Sementara itu mereka
yang memberikan bobot 1 berjumlah sebanyak 4 orang (4%).
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator
satisfied buyer 2 adalah sebesar 3,16 dan faktor ini berada pada tingkat
yang sedang (rentang 2,601 – 3,400). Hal ini mengindikasikan bahwa
mahasiswa IBS cenderung sensitif terhadap faktor ciri khas produk,
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terutama terkait merek, desain, dan logo IBS yang ada. Ini menunjukkan
pengaruh positif bagi IBS, karena dari analisis tersebut dapat dikatakan
bahwa pemilihan merek, desain dan logo IBS sudah tepat dan mampu
menciptakan loyalitas mahasiswanya.
3) Satisfied Buyer 3
Yang menjadi indikator pada satisfied buyer 3 adalah pengaruh
faktor fitur produk. Dalam hal ini mahasiswa IBS ditanyakan mengenai
kepuasannya dengan program perkuliahan, magang, dan berbagai
pelatihan yang diberikan oleh IBS kepada mahasiswanya selama ini.
C3

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

3

3.0

3.0

3.0

2

8

8.0

8.0

11.0

3

32

32.0

32.0

43.0

4

46

46.0

46.0

89.0

5

11

11.0

11.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.9 : Hasil frequency tabel pada indkator satisfied buyer 3
Sumber: Data diolah

Hasil dari analisis pada indikator ini menunjukkan bahwa
mahasiswa cenderung sensitif akan pengaruh faktor fitur IBS terutama
terkait dengan berbagai program perkuliahan, magang, dan berbagai
pelatihan yang selama ini telah diberikan. Mereka yang cukup sensitif
akan faktor ini dan memberikan bobot 3 berjumlah sebanyak 32 orang
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(32%). Kemudian mereka yang sangat sensitif akan faktor fitur produk dan
memberikan bobot 4 dan 5 pada indikator ini masing-masing jumlahnya
adalah sebanyak 46 orang (46%) dan 11 orang (11%).
Sisanya adalah mereka yang tidak sensitif akan faktor fitur produk
IBS dengan memberikan bobot 2 ada sebanyak 8 orang (8%), dan yang
menjawab dengan memberikan bobot 1 berjumlah sebanyak 3 orang (3%).
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator
satisfied buyer 3 adalah sebesar 3,54 dan faktor ini berada pada tingkat
yang tinggi (rentang 3,401 – 4,200). Hal ini mengindikasikan bahwa
mahasiswa IBS sensitif terhadap faktor fitur produk IBS, dalam hal ini
adalah program perkuliahan, magang, dan pelatihan yang telah diberikan
selama ini oleh IBS. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pihak IBS bahwa
program magang dan pelatihan perbankan yang tidak didapatkan di
perguruan tinggi lain dapat menciptakan loyalitas pada mahasiswanya.
4) Analisis Satisfied Buyer Secara Keseluruhan
Dari seluruh perhitungan indikator satisfied buyer di atas, maka
dapat diperoleh nilai rata-rata dimensi satisfied buyer secara keseluruhan
adalah sebesar 3,21 dengan perhitungan sebagai berikut:

Rata - rata Satisfied Buyer =

2,94 + 3,16 + 3,54
= 3,21
3
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Gambar 4.7 : Grafik nilai rata-rata pada setiap indikator dimensi satisfied buyer
Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada dimensi
satisfied buyer mahasiswa IBS berada dalam tingkatan yang sedang
(rentang 2,601 – 3,400). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS
dalam dimensi satisfied buyer cenderung sensitive terhadap faktor-faktor
yang ada, terutama karena kepuasan mahasiswa akan faktor fitur produk
IBS, yaitu mengenai program perkuliahan, magang, dan pelatihan
perbankan yang selama ini diberikan. Dapat dikatakan bahwa program
pelatihan dan magang merupakan hal yang menjadi kelebihan tersendiri
IBS dibandingkan dengan PTS perbankan lain.
Hal yang harus diperhatikan adalah kepuasan akan faktor
pelayanan yang diberikan oleh IBS, karena indikator ini memiliki nilai
yang paling rendah diantara ketiga indikator dimensi satisfied buyer
lainnya. Hal ini dapat menjadi masukan berharga bagi pihak IBS agar terus
68

ANALISIS BRAND..., UNDANG SUNDARA, Ma.-IBS, 2009

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan agar menciptakan loyalitas
mahasiswanya.

4.2.3.4 Dimensi Likes The Brand
Pembeli yang masuk dalam kategori ini merupakan pembeli yang
sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan
emosional yang terkait pada merek. Indikator yang digunakan adalah melihat
pengaruh faktor favorit atau kesukaan, ikatan emosional, dan faktor pengalaman
selama berkuliah di STIE IBS. Berikut ini merupakan hasil analisis dimensi likes
the brand mahasiswa terhadap STIE IBS.
1) Likes The Brand 1
Yang menjadi indikator pada likes the brand 1 adalah faktor favorit
atau kesukaan. Dalam hal ini mahasiswa ditanyakan jika berkuliah di IBS
dapat membantu cita-cita mereka dalam berkarier di dunia perbankan.
D1

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

2

2.0

2.0

2.0

2

10

10.0

10.0

12.0

3

37

37.0

37.0

49.0

4

42

42.0

42.0

91.0

5

9

9.0

9.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.10 : Hasil frequency tabel pada indkator likes the brand 1
Sumber: Data diolah
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Hasil analisis pada indikator ini menunjukkan bahwa kebanyakan
mahasiswa IBS sensitive akan faktor ini. Hal ini menunjukkan bahwa
mahasiswa setuju jika berkuliah di IBS dapat membantu mereka dalam
meraih cita-cita untuk berkarier di dunia perbankan. Mereka yang cukup
mempertimbangkan faktor ini dan memberikan bobot 3 berjumlah
sebanyak 37 orang (37%). Kemudian mahasiswa yang memberikan bobot
4 berjumlah 42 orang (42%), kelompok ini adalah yang paling banyak.
Dan mereka yang memberikan bobot 5 atau sangat sensitif akan faktor ini
berjumlah 9 orang (9%).
Hanya sedikit mahasiswa yang menyatakan tidak sensitif terhadap
faktor kesukaan dan memberikan bobot 2, yaitu berjumlah sebanyak 10
orang (10%). Sisanya adalah mahasiswa yang memberikan bobot 1
berjumlah sebanyak 2 orang saja (2%).
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator likes
the brand 1 adalah sebesar 3,46 dan berada pada tingkat yang tinggi
(rentang 3,401 – 4,200). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS
sensitif akan faktor kesukaan. Ini menunjukkan pengaruh positif bagi IBS,
karena dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa IBS dipercaya mampu
membantu cita-cita mahasiswanya dalam berkarier di dunia perbankan.
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2) Likes The Brand 2
Yang menjadi indikator dalam likes the brand 2 adalah faktor
ikatan emosional. Dalam hal ini, mahasiswa ditanyakan jika memiliki
ikatan emosional yang kuat selama berkuliah di IBS.

D2

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

3

3.0

3.0

3.0

2

22

22.0

22.0

25.0

3

36

36.0

36.0

61.0

4

34

34.0

34.0

95.0

5

5

5.0

5.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.11 : Hasil frequency tabel pada indkator likes the brand 2
Sumber: Data diolah

Hasil dari analisis pada indikator ini menunjukkan bahwa
kebanyakan mahasiswa cukup mempertimbangkan faktor emosional
dengan IBS. Mereka yang menjawab dengan memberikan bobot 3
berjumlah sebanyak 36 orang (36%). Mahasiswa yang menjawab dengan
bobot 5 atau sangat sensitif dengan faktor ikatan emosional berjumlah 5
orang (5%), dan mereka yang menjawab dengan bobot 4 berjumlah
sebanyak 34 orang (34%). Hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan
mahasiswa IBS benar-benar mengisi karena memiliki ikatan emosional
yang tinggi dengan IBS.
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Hanya sedikit mahasiswa yang sensitif dengan faktor ini dan
memberikan bobot 1, yaitu berjumlah 3 orang saja (3%), dan sisanya
adalah mahasiswa yang memberikan bobot 2 pada indikator ini sejumlah
22 orang (22%).
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator likes
the brand 2 adalah sebesar 3,16 dan berada pada kondisi yang sedang
(rentang 2,601 – 3,400). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS
cukup memiliki ikatan emosional yang kuat selama berkuliah di IBS. Hal
ini juga didukung dengan sedikitnya mahasiswa yang menjawab dengan
bobot 1 atau sangat tidak setuju bahwa mereka memiliki ikatan emosional
yang kuat dengan IBS.
3) Likes The Brand 3
D3

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

1

1.0

1.0

1.0

2

11

11.0

11.0

12.0

3

30

30.0

30.0

42.0

4

46

46.0

46.0

88.0

5

12

12.0

12.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.12 : Hasil frequency tabel pada indkator likes the brand 3
Sumber: Data diolah

Yang menjadi indikator pada likes the brand 3 adalah faktor
pengalaman atau used experience. Dalam hal ini, mahasiswa ditanyakan
mengenai pengalamannya yang positif selama berkuliah di IBS.
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Hasil dari analisis likes the brand 3 menunjukkan bahwa sebagian
besar mahasiswa IBS sensitif dengan faktor used experience, dapat dilihat
dari mereka yang memberikan bobot 4 berjumlah sebanyak 46 orang
(46%). Kemudian mahasiswa yang menjawab dengan bobot 5 atau sangat
mempertimbangkan faktor ini berjumlah sebanyak 12 orang (12%).
Cukup sedikit jumlah mahasiswa yang kurang sensitif terhadap
faktor used experience dan memberikan bobot 2, yaitu berjumlah sebanyak
11 orang (11%), dan sisanya yang menjawab dengan memberikan bobot 1
pada faktor ini berjumlah 1 orang saja (1%).
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator likes
the brand 3 adalah sebesar 3,57 dan berada pada tingkat yang tinggi
(rentang 3,401 – 4,200). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS
masih terpengaruh faktor used experience, dan tingginya nilai rata-rata
menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengalaman yang positif selama
berkuliah di IBS dan membuat mereka tidak ingin pindah berkuliah di
tempat lain.
Hal ini memberikan masukan yang positif bagi manajemen IBS
karena membentuk pengalaman dalam menggunakan suatu produk adalah
hal yang sulit, terutama sewaktu pengalaman tersebut memberikan
dorongan terhadap preferensi merek yang optimal, sehingga mahasiswa
tidak berniat untuk pindah berkuliah di Perguruan Tinggi lainnya.
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4) Analisis Likes The Brand Secara Keseluruhan

Gambar 4.8 : Grafik nilai rata-rata pada setiap indikator dimensi likes the brand
Sumber: Data diolah

Dari seluruh perhitungan indikator likes the brand di atas, maka
dapat diperoleh nilai rata-rata dimensi likes the brand secara keseluruhan
adalah sebesar 3,40 dengan perhitungan sebagai berikut:

Rata - rata Likes The Brand =

3,46 + 3,16 + 3,57
= 3,40
3

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa dimensi likes the
brand mahasiswa IBS berada dalam tingkat yang sedang (rentang 2,601 –
3,400). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS terpengaruh oleh
faktor kesukaan, faktor ikatan emosional, dan faktor pengalaman
penggunaan. Tingginya nilai yang dihasilkan menunjukkan bahwa
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mahasiswa IBS memiliki kepercayaan yang tinggi kepada IBS, memiliki
ikatan emosional yang kuat, dan memiliki pengalaman yang positif selama
berkuliah di IBS. Hal ini dapat menjadi masukan yang positif bagi
manajemen IBS terkait dengan hasil analisa diatas, karena preferensi yang
tinggi pada dimensi ini menunjukkan bahwa mahasiswa sungguh-sungguh
menyukai IBS.
Yang perlu diperhatikan, pada analisis likes the brand ini dijumpai
perasaan emosional mahasiswa yang cukup kuat terhadap IBS, meskipun
nilainya paling kecil diantara indikator dimensi likes the brand yang lain.
Hal ini sebaiknya menjadi perhatian bagi IBS untuk meningkatkan ikatan
emosional yang lebih baik, salah satu caranya dengan meningkatkan
perhatian kepada mahasiswanya. Perhatian akan kegiatan mahasiswa dapat
dilakukan tidak hanya pada proses perkuliahan saja, namun juga pada
kegiatan mahasiswa lain diluar kampus.

4.2.3.5 Dimensi Committed Buyer
Dimensi committed buyer merupakan dimensi yang urutannya paling
tinggi dalam piramida loyalitas merek. Pada tingkatan ini, salah satu aktualisasi
loyalitas

pembeli

ditunjukkan

oleh

tindakan

merekomendasikan

dan

mempromosikan merek tersebut kepada pihak lain. Berikut adalah hasil analisis
pada dimensi committed buyer mahasiswa IBS.
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1) Committed Buyer 1
Yang menjadi indikator dalam dimensi committed buyer 1 adalah
faktor mempromosikan merek kepada orang lain. Disini mahasiswa
ditanyakan mengenai pengalamannya dalam mempromosikan IBS kepada
orang lain.
E1

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

6

6.0

6.0

6.0

2

26

26.0

26.0

32.0

3

35

35.0

35.0

67.0

4

26

26.0

26.0

93.0

5

7

7.0

7.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.13 : Hasil frequency tabel pada indkator committed buyer 1
Sumber: Data diolah

Hasil dari analisis committed buyer ini menunjukkan bahwa
mahasiswa yang cukup mempertimbankan faktor ini dan menjawab
dengan bobot 3 berjumlah sebanyak 35 orang (35%). Kemudian
mahasiswa yang sensitif akan faktor mempromosikan produk dan
memberikan bobot 4 berjumlah 26 orang (26%). Mahasiswa yang
memberikan bobot 5 berjumlah 7 orang (7%), mereka adalah mahasiswa
yang sering mempromosikan IBS kepada orang lain melalui berbagai
media seperti email, blog, telepon, SMS, dan berbagai cara lainnya,
termasuk mempromosikan langsung secara personal.
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Mahasiswa yang kurang sensitif akan faktor ini dan memberikan
bobot 2 berjumlah sebanyak 26 orang (26%). Sisanya adalah mahasiswa
yang memberikan bobot 1, jumlahnya sebanyak 6 orang (6%). Mereka
yang menjawab dengan bobot 1 dapat dikatakan jarang atau hampir tidak
pernah mempromosikan IBS kepada orang lain.
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator
committed buyer 1 adalah sebesar 3,02 dan berada pada kondisi yang
sedang (rentang 2,601 – 3,400). Hal ini mengindikasikan bahwa
mahasiswa IBS cukup terpengaruh akan indikator committed buyer 1.
Tingginya nilai yang didapatkan menunjukkan bahwa mahasiswa IBS
cukup sering mempromosikan IBS kepada orang lain dan memiliki
loyalitas merek yang cukup tinggi terhadap IBS. Penciptaan loyalitas pada
tahapan ini sangat penting karena promosi yang dilakukan oleh konsumen
merupakan sarana promosi dengan biaya paling murah bagi perusahaan,
karena konsumen melakukannya dengan suka rela.
2) Committed Buyer 2
Yang menjadi indikator dalam committed buyer 2 adalah faktor
merekomendasikan produk kepada orang lain. Pada indikator ini,
mahasiswa ditanyakan pengalamannya tentang merekomendasikan IBS
kepada orang lain.
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E2

Bobot
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

6

6.0

6.0

6.0

2

23

23.0

23.0

29.0

3

42

42.0

42.0

71.0

4

25

25.0

25.0

96.0

5

4

4.0

4.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.14 : Hasil frequency tabel pada indkator committed buyer 2
Sumber: Data diolah

Hasil analisis pada indikator committed buyer 2 menunjukkan
bahwa mahasiswa IBS masih terpenggaruh akan faktor ini. Mahasiswa
yang menjawab dengan bobot 3 merupakan kelompok yang paling banyak
dengan jumlah sebanyak 42 orang (42%). Mahasiswa yang memberikan
bobot 4 berjumlah sebanyak 25 orang (25%), dan mahasiswa yang sangat
sensitif akan faktor ini serta memberikan bobot 5 berjumlah sebanyak 4
orang (4%).
Mahasiswa yang tidak sensitif akan faktor pengalaman dalam
merekomendasikan IBS kepada orang lain dan memberikan bobot 2
berjumlah sebanyak 23 orang (23%). Sisanya yang menjawab dengan
bobot 1 atau sangat tidak sensitif akan faktor ini berjumlah sebanyak 6
orang saja (6%).
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator
committed buyer 2 adalah sebesar 2,98 dan berada pada tingkat yang
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sedang (rentang 2,601 – 3,400). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa
IBS masih terpengaruh akan faktor ini. Tingginya nilai yang di dapat
merupakan informasi positif bagi IBS, karena diindikasikan bahwa
mahasiswa IBS banyak yang merekomendasikan kampusnya kepada orang
lain. Hal ini penting menjadi sorotan bagi pihak perusahaan sebab
rekomendasi konsumen merupakan sarana paling murah dalam berpromosi
sekaligus paling ampuh.
3) Committed Buyer 3
Yang menjadi indikator dalam committed buyer 3 adalah faktor
membanggakan merek kepada orang lain. Dalam hal ini mahasiswa
ditanyakan mengenai pengalamannya dalam membanggakan IBS kepada
orang lain.
E3

Bobot
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

3

3.0

3.0

3.0

2

13

13.0

13.0

16.0

3

44

44.0

44.0

60.0

4

34

34.0

34.0

94.0

5

6

6.0

6.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Tabel 4.15 : Hasil frequency tabel pada indkator committed buyer 3
Sumber: Data diolah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar
mahasiswa IBS cukup sensitif dengan faktor ini dan memberikan bobot 3
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dengan jumlah sebanyak 44 orang (44%). Kemudian mereka yang
menjawab dengan bobot 4 berjumlah 34 orang (34%). Dan mereka yang
benar-benar sensitif akan faktor membanggakan IBS kepada orang lain
dan member bobot 5, berjumlah 6 orang (6%).
Mahasiswa yang tidak setuju akan faktor ini dan menjawab dengan
bobot 2 berjumlah sebanyak 13 orang (13%). Sisanya adalah mahasiswa
yang memberikan bobot 1 dengan jumlah sebanyak 3 orang (3%), dan
dapat dikatakan mereka adalah mahasiswa yang tidak membanggakan IBS
kepada orang lain.
Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator
committed buyer 3 adalah sebesar 3,27 dan berada pada tingkat yang
sedang (rentang 2,601 – 3,400). Ini mengindikasikan bahwa mahasiswa
IBS masih dipengaruhi faktor membanggakan produk. Tingginya nilai
yang didapatkan menunjukkan bahwa mahasiswa IBS cukup loyal karena
banyak yang membanggakan IBS sebagai tempat mereka berkuliah kepada
orang lain. Pentingnya indikator ini bagi perusahaan karena dapat
dikatakan bahwa konsumen yang membanggakan produknya kepada orang
lain adalah konsumen yang loyal dan tidak diragukan memiliki tingkat
kesetiaan yang tinggi terhadap produk yang mereka pakai.
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4) Analisis Committed Buyer Secara Keseluruhan
Dari seluruh perhitungan indikator committed buyer di atas, maka dapat
diperoleh nilai rata-rata dimensi committed buyer secara keseluruhan
adalah sebesar 3,09 dengan perhitungan sebagai berikut:

Gambar 4.9 : Grafik nilai rata-rata pada setiap indikator dimensi committed buyer
Sumber: Data diolah

Rata - rata Committed Buyer =

3,02 + 2,98 + 3,27
= 3,09
3

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa dimensi committed
buyer mahasiswa IBS berada dalam tingkat yang sedang (rentang 2,601 –
3,400). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS masih dipengaruhi
oleh faktor mempromosikan, merekomendasikan, dan membanggakan
produk kepada orang lain. Tingginya nilai yang didapat menunjukkan
bahwa mahasiswa IBS termasuk dalam kategori pembeli yang memiliki
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komitmen cukup kuat terhadap merek IBS. Indikator tertinggi dalam
dimensi ini adalah faktor membanggakan merek IBS kepada orang lain
(committed buyer 3).
Merek IBS dibanggakan oleh mahasiswanya merupakan berita
yang baik bagi perusahaan, karena tidak diragukan bahwa konsumen yang
bangga akan suatu merek produk adalah konsumen yang loyal. Sementara
itu loyalitas dibutuhkan, karena dengan adanya loyalitas konsumen,
sebuah produk akan dapat bertahan dan berumur panjang.
Perlu juga diperhatikan pada indikator committed buyer 2 yang
memiliki nilai rata-rata paling rendah bila dibandingkan dengan indikator
lain dalam dimensi committed buyer. Karena tentunya ada sebab yang
membuat cukup tingginya persentase jumlah mahasiswa yang tidak
mempromosikan dan merekomendasikan IBS kepada orang lain.
Dikhawatirkan hal tersebut akan meluas dan mengurangi kondisi loyalitas
mahasiswa IBS secara keseluruhan di kemudian hari.

4.2.3.6 Analisis Dimensi Brand Loyalty Secara Keseluruhan
Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa dimensi switcher memiliki nilai
paling tinggi diantara dimensi yang lainnya. Dimensi switcher memiliki nilai 3,67
dan masuk dalam kategori yang tinggi (rentang 3,401 – 4,200). Hal ini
mengindikasikan bahwa pada dimensi ini mahasiswa masih dipengaruhi oleh
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faktor fungsi dan kualitas produk. Tingginya dimensi switcher menunjukkan
bahwa kemungkinan mahasiswa untuk berpindah merek lain dikarenakan faktor
fungsi dan kualitas masih memungkinkan.

Gambar 4.10 : Grafik nilai rata-rata pada setiap dimensi brand loyalty
Sumber: Data diolah

Pada dimensi habitual buyer, grafiknya menurun cukup tajam dan
memetakan dimensi ini pada tingkatan yang rendah dengan nilai rata-rata sebesar
2,09 (rentang 1,801 – 2,600). Hal ini menunjukkan sesuatu yang positif karena
mahasiswa dalam preferensinya memilih IBS sebagai tempat mereka berkuliah
tidak dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, tidak ada informasi mengenai merek
yang lain, dan karena banyak yang memakai.
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Pada dimensi satisfied buyer, mahasiswa masuk ke dalam kategori sedang
dengan nilai 3,21 (rentang 2,601 – 3,400). Hal ini mengindikasikan bahwa
mahasiswa IBS dalam dimensi satisfied buyer masih dipengaruhi oleh faktor
kepuasan, merek dan logo yang menarik, dan faktor fitur produk. Nilai paling
tinggi berada pada indikator satisfied buyer 3 yang diukur dari faktor fitur produk
IBS. Tingginya nilai yang didapat menunjukkan bahwa mahasiswa setuju bahwa
IBS memiliki program perkuliahan, magang, dan pelatihan perbankan yang lebih
baik. Dapat dikatakan bahwa program pelatihan dan magang merupakan hal yang
menjadi kelebihan tersendiri IBS dibandingkan dengan PTS perbankan lain.
Dimensi likes the brand dengan nilai sebesar 3,40 masuk dalam kategori
sedang (rentang 2,601 – 3,400). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS
masih terpengaruh oleh faktor kesukaan, faktor ikatan emosional, dan faktor
pengalaman penggunaan. Tingginya nilai yang didapat menunjukkan bahwa
mahasiswa IBS memiliki emosional yang cukup kuat dengan IBS dan memiliki
pengalaman yang positif selama berkuliah. Hal ini dapat menjadi masukan yang
positif bagi manajemen IBS terkait dengan hasil analisa diatas, karena preferensi
yang tinggi pada dimensi ini menunjukkan bahwa mahasiswa sungguh-sungguh
menyukai IBS.
Pada dimensi committed buyer, grafik kembali menunjukkan penurunan,
hal ini mengindikasikan bahwa jumlah mahasiswa yang memiliki komitmen dan
memiliki kesetiaan terhadap IBS jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan
tingkatan dimensi sebelumnya.
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Brand loyalty dikatakan baik jika nilai pada dimensi switcher dan habitual
buyer-nya memiliki tingkat yang rendah, dan nilai pada dimensi satisfied buyer,
likes the brand, dan committed buyer memiliki tingkat yang tinggi. Dilihat dari
data grafik, tingkat brand loyalty mahasiswa IBS secara keseluruhan dapat
dikatakan sudah cukup baik. hal ini didukung dengan rendahnya nilai dimensi
habitual buyer dan tingginya ketiga dimensi yang lain, yaitu dimensi satisfied
buyer, likes the brand, dan committed buyer. Masih rendahnya nilai switcher
dapat menjadi perhatian bagi IBS dan menjadi masalah yang harus dipecahkan
oleh manajemen IBS.

4.2.4 Analisis Hasil Uji Hipotesis (Independent Sample t - Test)
Untuk menganalisis hipotesis tentang perbedaan tingkat brand loyalty
antara mahasiswa angkatan junior (angkatan 2007 dan 2008) dan angkatan senior
(angkatan 2004, 2005, dan 2006) digunakan metode analisis independent sample
t-test. Metode ini digunakan dengan menguji kesamaan rata-rata 2 kelompok
variabel yang berbeda. Namun sebelum menggunakan independent sample t-test
(data parametrik), data yang digunakan dalam penelitian haruslah terdistribusi
normal (Sekaran, 2006). Dengan mempertimbangkan central limit theorm
(Gujarati, 1991), karena sampel yang digunakan lebih besar dari 30, maka
distribusi data dapat dianggap normal. Berikut adalaha hasil dari uji independent
sample t-test.
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Indikator
Brand Loyalty
Switcher
Habitual Buyer
Satisfied Buyer
Liking The Brand
Committed Buyer

Alpha
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Sig.
0,840
0,129
0,606
0,648
0,666
0,318

Keterangan
Tidak ada perbedaan
Tidak ada perbedaan
Tidak ada perbedaan
Tidak ada perbedaan
Tidak ada perbedaan
Tidak ada perbedaan

Tabel 4.16 : Hasil uji hipotesis dengan menggunakan independent sample t - test
Sumber: Data diolah

Untuk melihat adanya perbedaan tingkat brand loyalty, maka harus
dibandingkan antara nilai alpha dengan nilai signifikansi dari hasil uji
independent sample t-test. Adanya perbedaan terjadi apabila nilai alpha (0,05)
lebih besar daripada nilai signifikannya.
Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara
keseluruhan tingkat brand loyalty mahasiswa IBS antara angkatan junior dan
senior tidak terdapat perbedaan. Hal ini terbukti dengan nilai signifikansi (0,840)
yang lebih besar dari nilai alpha-nya (0,05). Maka hipotesis yang diajukan (H0)
tidak dapat ditolak. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai tingkatan
brand loyalty antara angkatan senior dan junior pada mahasiswa STIE IBS.
Dengan diketahuinya persamaan kondisi tingkat brand loyalty yang ada di
kedua jenis angkatan, maka perusahaan dapat melakukan treatment atau perlakuan
yang sama secara langsung kepada kedua angkatan, dalam upaya meningkatkan
loyalitas mahasiswanya terhadap IBS.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis brand loyalty pada mahasiswa IBS, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dimensi switcher mahasiswa IBS memiliki berada pada tingkat yang
tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa masih dipengaruhi oleh
faktor fungsi dan kualitas produk IBS. Tingginya dimensi switcher
menunjukkan bahwa kemungkinan mahasiswa untuk berpindah ke PTS
lain masih cukup besar.
2. Dimensi habitual buyer mahasiswa IBS berada pada tingkat yang rendah.
Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS dalam preferensinya
memilih berkuliah di IBS cenderung tidak dipengaruhi oleh faktor
kebiasaan.
3. Dimensi satisfied buyer mahasiswa IBS berada pada tingkat yang sedang.
Kondisi ini terbentuk terutama karena banyaknya mahasiswa yang sensitif
terhadap faktor fitur produk IBS, yaitu mengenai program perkuliahan,
magang dan pelatihan perbankan yang selama ini diberikan. Tingginya
nilai pada dimensi ini menunjukkan berita yang baik bagi perusahaan,
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karena preferensi yang tinggi pada dimensi ini menunjukkan bahwa
mahasiswa puas terhadap layanan yang diberikan IBS.
4. Dimensi likes the brand mahasiswa IBS berada pada tingkat yang sedang.
Hal ini dapat menjadi masukan yang positif bagi manajemen IBS terkait
dengan hasil analisa diatas, karena preferensi nilai yang tinggi pada
dimensi ini menunjukkan bahwa mahasiswa sungguh-sungguh menyukai
IBS.
5. Dimensi committed buyer mahasiswa IBS berada pada tingkat yang
sedang. Tingginya nilai pada dimensi ini menunjukkan berita yang baik
bagi perusahaan, karena preferensi yang tinggi pada dimensi ini
menunjukkan bahwa konsumen memiliki komitmen cukup kuat terhadap
merek IBS.
6. Dilihat dari data grafik, tingkat brand loyalty mahasiswa IBS secara
keseluruhan dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan
rendahnya nilai dimensi habitual buyer dan tingginya ketiga dimensi yang
lain, yaitu dimensi satisfied buyer, likes the brand, dan committed buyer.
7. Hasil pengujian independent sample t-test menunjukkan bahwa hipotesis
yang diajukan (H0) tidak dapat ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat
perbedaan tingkat brand loyalty antara angkatan junior (angkatan 2007 dan
2008) dengan angkatan seniornya (angkata 2004, 2005, dan 2006).
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5.2

Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:
1. Masih sedikit mahasiswa yang berkuliah karena faktor kebiasaan. Artinya
mahasiswa juga turut aktif mencari informasi mengenai berbagai PTS
yang akan mereka pilih. Sebaiknya IBS terus mengembangkan cara agar
informasi mengenai perusahaan dapat mudah di akses oleh masyarakat,
termasuk melalui website. Implikasi manajerial yang bisa dilakukan adalah
dengan memperbaiki tampilan website IBS agar lebih user friendly (mudah
digunakan) dan dilengkapi kolom tanya jawab secara online yang
memungkinkan korespondensi dengan pihak administrasi IBS sesuai
dengan jadwal yang disesuaikan, agar informasi dapat disampaikan secara
realtime (saat itu juga).
2. Indikator tertinggi pada dimensi satisfied buyer adalah faktor fitur produk
IBS, yaitu mengenai program perkuliahan, magang dan pelatihan
perbankan yang selama ini diberikan. Dapat dikatakan bahwa program
pelatihan dan magang merupakan hal yang menjadi selling point atau
kelebihan tersendiri bagi IBS dibandingkan dengan PTS perbankan lain.
Oleh karena itu ada baiknya pihak IBS dapat terus mempertahankan dan
meningkatkan kualitas program-program tersebut ke depannya. Implikasi
manajerial yang dapat dilakukan adalah dengan membuat sebuah minibank, sebagai tempat aktualisasi mahasiswa dalam mengimplementasikan
ilmu perbankannya secara langsung di kampus.
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3. Pada analisis likes the brand, indikator yang memiliki nilai paling kecil
adalah faktor ikatan emosional mahasiswa terhadap IBS. Upaya untuk
meningkatkan emosional mahasiswa dapat dilakukan dengan memberikan
perhatian yang lebih besar kepada mahasiswa. Perhatian akan kegiatan
mahasiswa dapat dilakukan tidak hanya pada proses perkuliahan saja,
namun juga pada kegiatan mahasiswa lain diluar kampus. Implikasi
manajerial yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk sebuah divisi
pengembangan dan penyaluran bakat untuk mahasiswa yang berprestasi,
agar mahasiswa merasa terpacu karena kegiatannya mendapat dukungan
penuh dari pihak kampus.
4. Pada hasil analisis dimensi committed buyer, indikator yang memiliki nilai
paling tinggi adalah indikator committed buyer 2. Indikator ini diukur dari
faktor membanggakan produk kepada orang lain. Salah satu yang dapat
dibanggakan adalah prestasi IBS dengan perolehan tingkat akreditasi “B”
dalam waktu yang cepat, yakni dalam kurun waktu 3 tahun pertama.
Apabila pada tahun berikutnya IBS dapat meraih akreditasi “A”, tentunya
diharapkan mahasiswa akan semakin bangga dengan IBS.
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LAMPIRAN I
Output Demografi

Jenis_Kelamin
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Wanita

43

43.0

43.0

43.0

Pria

57

57.0

57.0

100.0

Total

100

100.0

100.0

Angkatan
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

2008

20

20.0

20.0

20.0

2007

20

20.0

20.0

40.0

2006

20

20.0

20.0

60.0

2005

20

20.0

20.0

80.0

2004

20

20.0

20.0

100.0

Total

100

100.0

100.0
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Tempat_Tinggal
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Kost

23

23.0

23.0

23.0

Bersama Ortu

74

74.0

74.0

97.0

3

3.0

3.0

100.0

100

100.0

100.0

Bersama Kerabat/Saudara
Total

Daerah_Tinggal
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Jakarta Barat

4

4.0

4.0

4.0

Jakarta Timur

17

17.0

17.0

21.0

Jakarta Utara

3

3.0

3.0

24.0

Jakarta Pusat

1

1.0

1.0

25.0

Jakarta Selatan

46

46.0

46.0

71.0

Lainnya

29

29.0

29.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
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Pengeluaran
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

< Rp500.000

25

25.0

25.0

25.0

Rp500.000 - Rp1000.000

57

57.0

57.0

82.0

Rp1000.001 - Rp1500.000

11

11.0

11.0

93.0

7

7.0

7.0

100.0

100

100.0

100.0

> Rp1500.000
Total
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LAMPIRAN II
Output Validitas
A. Dimensi Switcher
Hasil pertama, component matrix pada A1 (Switcher 1) kurang dari 0,6, maka
data dikatan tidak valid. Kemudian, indikator A1 tidak dipakai selanjutnya dalam
penelitian ini.
a

Component Matrix

Component
1
A1

.541

A2

.818

A3

.765

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Hasil kedua, component matrix pada A1 digugurkan. Nilai A2 dan A3 terjadi
peningkatan, dan tetap tergabung menjadi 1 komponen (1compoent extracted).
a

Component Matrix

Component
1
A2

.843

A3

.843

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.
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B. Dimensi Habitual Buyer

a

Component Matrix

Component
1
B1

.784

B2

.640

B3

.771

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

C. Dimensi Satisfied Buyer

a

Component Matrix

Component
1
C1

.714

C2

.704

C3

.775

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.
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D. Dimensi Likes The Brand

a

Component Matrix

Component
1
D1

.801

D2

.783

D3

.814

Extraction Method: Principal Component
Analysis.

a. 1 components extracted.

E. Dimensi Committed Buyer

Component Matrixa
Component
1
D1

.801

D2

.783

D3

.814

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
a. 1 components extracted.
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LAMPIRAN III
Output Reliabilitas
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.802

14

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected Item-

Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

A2

38.98

41.414

.406

.792

A3

39.10

41.323

.507

.786

B1

40.86

41.819

.241

.809

B2

40.22

45.709

-.010

.827

B3

40.78

43.709

.202

.806

C1

39.77

40.583

.504

.784

C2

39.55

40.715

.423

.790

C3

39.17

39.274

.581

.778

D1

39.25

39.119

.625

.775

D2

39.55

39.482

.542

.780

D3

39.14

39.960

.534

.782

E1

39.69

40.721

.375

.795

E2

39.73

39.250

.553

.779

E3

39.44

38.895

.643

.773
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LAMPIRAN IV
Output Independent Sample t – Test
Group Statistics
Z
TOTAL

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

dibawah 2 tahun

40

3.2023

.47199

.07463

2 tahun ke atas

60

3.0188

.48449

.06255

Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

Sig.
(2F

Sig.

t

df

Mean

Std. Error

tailed) Difference Difference

Difference
Lower

Upper

TOTAL Equal
variances

.041

.840 1.874

98

.064

.18342

.09789 -.01084

.37767

1.884 85.234

.063

.18342

.09737 -.01018

.37701

assumed
Equal
variances
not
assumed
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Group Statistics
Z
SWITCHER

HABITUAL

SATISFIED

LIKES THE BRAND

COMMITTED

N

Mean

Std. Deviation Std. Error Mean

dibawah 2 tahun

40

3.7625

.77615

.12272

2 tahun ke atas

60

3.6083

.59725

.07710

dibawah 2 tahun

40

2.1410

.91226

.14424

2 tahun ke atas

60

2.0557

.61137

.07893

dibawah 2 tahun

40

3.3670

.63903

.10104

2 tahun ke atas

60

3.1113

.64809

.08367

dibawah 2 tahun

40

3.5332

.66550

.10522

2 tahun ke atas

60

3.3058

.73489

.09487

dibawah 2 tahun

40

3.2092

.64029

.10124

2 tahun ke atas

60

3.0112

.80747

.10424

Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence

Interval of the

Sig.
(2F
SWITCHER

Sig.

t

df

Mean

Std. Error

Difference

tailed) Difference Difference Lower

Upper

Equal
variances

2.340 .129 1.120

98

.265

.15417

.13761 -.11892 .42725

1.064 68.784

.291

.15417

.14493 -.13498 .44331

.576

.08533

.15223 -.21677 .38744

assumed
Equal
variances
not
assumed
HABITUAL

Equal
variances

10.066 .002

.561

98

assumed
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Equal
variances
not

.519 62.167

.606

.08533

.16442 -.24332 .41399

98

.055

.25567

.13156 -.00541 .51674

1.949 84.545

.055

.25567

.13118 -.00518 .51652

98

.119

.22742

.14454 -.05942 .51425

1.605 89.212

.112

.22742

.14168 -.05409 .50892

98

.196

.19808

.15216 -.10388 .50005

1.363 94.971

.176

.19808

.14531 -.09040 .48657

assumed
SATISFIED

Equal
variances

.210 .648 1.943

assumed
Equal
variances
not
assumed
LIKES THE

Equal

BRAND

variances

.188 .666 1.573

assumed
Equal
variances
not
assumed
COMMITTE

Equal

D

variances

1.009 .318 1.302

assumed
Equal
variances
not
assumed
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LAMPIRAN V
Hasil Frequency Tabel Pada Setiap Indikator Brand Loyalty

A2
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

2

2.0

2.0

2.0

2

6

6.0

6.0

8.0

3

24

24.0

24.0

32.0

4

53

53.0

53.0

85.0

5

15

15.0

15.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

A3
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

2

6

6.0

6.0

6.0

3

36

36.0

36.0

42.0

4

49

49.0

49.0

91.0

5

9

9.0

9.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
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B1
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

52

52.0

52.0

52.0

2

27

27.0

27.0

79.0

3

10

10.0

10.0

89.0

4

6

6.0

6.0

95.0

5

5

5.0

5.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

B2
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

17

17.0

17.0

17.0

2

38

38.0

38.0

55.0

3

28

28.0

28.0

83.0

4

13

13.0

13.0

96.0

5

4

4.0

4.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

B3
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

34

34.0

34.0

34.0

2

44

44.0

44.0

78.0

3

17

17.0

17.0

95.0

4

5

5.0

5.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
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C1
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

5

5.0

5.0

5.0

2

22

22.0

22.0

27.0

3

48

48.0

48.0

75.0

4

24

24.0

24.0

99.0

5

1

1.0

1.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

C2
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

4

4.0

4.0

4.0

2

17

17.0

17.0

21.0

3

46

46.0

46.0

67.0

4

25

25.0

25.0

92.0

5

8

8.0

8.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

C3
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

3

3.0

3.0

3.0

2

8

8.0

8.0

11.0

3

32

32.0

32.0

43.0

4

46

46.0

46.0

89.0

5

11

11.0

11.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
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D1
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

2

2.0

2.0

2.0

2

10

10.0

10.0

12.0

3

37

37.0

37.0

49.0

4

42

42.0

42.0

91.0

5

9

9.0

9.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

D2
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

3

3.0

3.0

3.0

2

22

22.0

22.0

25.0

3

36

36.0

36.0

61.0

4

34

34.0

34.0

95.0

5

5

5.0

5.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

D3
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

1

1.0

1.0

1.0

2

11

11.0

11.0

12.0

3

30

30.0

30.0

42.0

4

46

46.0

46.0

88.0

5

12

12.0

12.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
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E1
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

6

6.0

6.0

6.0

2

26

26.0

26.0

32.0

3

35

35.0

35.0

67.0

4

26

26.0

26.0

93.0

5

7

7.0

7.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

E2
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

6

6.0

6.0

6.0

2

23

23.0

23.0

29.0

3

42

42.0

42.0

71.0

4

25

25.0

25.0

96.0

5

4

4.0

4.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

E3
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

3

3.0

3.0

3.0

2

13

13.0

13.0

16.0

3

44

44.0

44.0

60.0

4

34

34.0

34.0

94.0

5

6

6.0

6.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
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LAMPIRAN VI
Gambar Grafik Nilai Rata-Rata Pada Setiap Dimensi Brand Loyalty

1) Dimensi Switcher

2) Dimensi Habitual Buyer
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Dimensi Satisfied Buyer

3) Dimensi Likes The Brand
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4) Dimensi Committed Buyer

5) Dimensi Brand Loyalty Secara Keseluruhan
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LAMPIRAN VIII
Hasil Output Excel Analisis Kadar Loyalitas Pada Angkatan Junior Dan
Senior

(Lampiran VIII dapat dilihat di halaman berikutnya...)
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II. VARIABEL BEBAS DAN INDIKATOR PENELITIAN
Mohon diberi nilai sesuai dengan pernyataan yang ada.
Sangat Tidak Setuju ← 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 → Sangat Setuju
No

Pertanyaan Kuesioner

A1

Menurut saya biaya perkuliahan di IBS terjangkau bila dibandingkan PTS
lain yang sederajat
Menurut saya kurikulum perbankan di IBS baik bila dibandingkan PTS
lain yang sederajat
Menurut saya dosen-dosen pengajar di IBS memiliki kualitas yang baik
bila dibandingkan dengan PTS lain yang sederajat.
Saya berkuliah di IBS karena faktor kebiasaan, sebab salah satu dari
kerabat atau keluarga saya sebelumnya juga berkuliah di IBS
Saya berkuliah di IBS karena tidak mengetahui dengan baik informasi
mengenai PTS perbankan yang lain
Saya berkuliah di IBS karena karena melihat banyak orang lain juga
berkuliah disini, seperti : teman, relasi atau orang lain
Selama berkuliah di IBS saya puas dengan pelayanan yang diberikan
Saya menyukai desain dan logo IBS karena cukup menarik perhatian saya
hingga sekarang
Selama berkuliah di IBS, saya puas dengan program perkuliahan, magang
dan pelatihan yang diberikan.
Saya tetap berkuliah di IBS karena IBS dapat membantu saya meraih citacita untuk berkarier di dunia perbankan
Saya tetap berkuliah di IBS karena saya memiliki pengalaman penting
yang membuat saya memiliki ikatan emosional dengan IBS
Saya tetap berkuliah di IBS karena pengalaman saya selama berkuliah di
IBS sejauh ini cukup positif, sehingga anda tidak ingin pindah berkuliah di
tempat lain
Selama bekuliah di IBS, saya secara tidak langsung juga ikut
mempromosikan IBS melalui : email, telepon, blog, brosur, atau sms
kepada orang lain
Selama bekuliah di IBS, saya juga memberikan rekomendasi kepada orang
lain untuk memilih berkuliah di IBS
Selama bekuliah di IBS, saya selalu membanggakan IBS kepada orang
lain
Sudah berapa lama Anda menjalani proses belajar mengajar di IBS

Sangat tidak setuju

1

A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3

E1

E2
E3
Z

2

Sangat setuju

3

< 2 thn

Terimakasih atas kesediannya untuk mengisi Kuesioner ini.

Best Regards,
Undang Sundara.
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4

> 2-4 thn

5

LAMPIRAN VII

Reponden yang terhormat, Perkenalkan saya Undang Sundara, mahasiswa dari angkatan 2005 yang saat ini
sedang melakukan skripsi. Saya memohon bantuan atas kesediaan Saudara sekiranya untuk membantu
dalam pengisian kuesioner ini. Data dan informasi yang didapat akan dijamin kerahasiaannya.

Judul skripsi:
“ANALISA BRAND LOYALTY TERHADAP SEBUAH PERGURUAN TINGGI SWASTA
(STUDI KASUS: INDONESIA BANKING SCHOOL)”.

KUESIONER

I. DATA PRIBADI

Jenis kelamin

:

A. Wanita

B. Pria

Angkatan

:

A. 2008

B. 2007

C. 2006

D. 2005

A. Kost

B. Bersama orang tua

Tempat tinggal

:

Daerah tempat tinggal :

.
E. 2004

C. Bersama saudara/ kerabat

D. Lainnya (sebutkan)…………….

A. Jkt Barat

B. Jkt Timur

C. Jkt Utara

D. Jkt Pusat

E. Jkt Selatan

F. Lainnya (sebutkan)…………….

A. < Rp500.000

B. Rp500.000 – Rp1000.000

Pengeluaran/bulan (tidak termasuk uang kost):

C. Rp1000.001 – Rp1500.000

Lanjut ke halaman berikut.

ANALISIS BRAND..., UNDANG SUNDARA, Ma.-IBS, 2009

D. > Rp1500.000

