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 ix   Indonesia Banking School 

ABSTRACT 

Universities have a very strategic role in preparing the next generation of nation, as 
well as agents of change (agents of change) for a nation. Currently in Indonesia 
there are approximately 4,568 institutions of higher education, consisting of 398 
government-owned colleges and 4,170 private-run universities. This research tries 
to expand the previous research result related to marketing mix as the driving force 
of attitude of word of mouth in STIE Indonesia Banking school. This study aims to 
test empirically the influence of the marketing mix of word of mouth at STIE 
Indonesia Banking School. This research is done quantitatively through descriptive 
research design. Data were collected through an online survey of millennial 
generation samples in Indonesia. To test the hypothesis, the data collected is 
estimated using Structural Equation Modeling approach. The results of hypothesis 
testing in this study showed that nine of the eleven variables showed a positive 
attitude toward word of mouth, but 2 variables showed a negative attitude toward 
word of mouth. Price, promotion, place, people, physical evidence, processes have 
a positive impact on perceived value that will cause a positive attitude to customer 
satisfaction and customer loyalty to generate positive word of mouth. But there are 
two variables that humidify the negative impact on perceived value of product and 
physical evidence. 
Keywords: Marketing mix, Perceived value, Customer Satisfaction, Customer 
Loyalty, Word of Mouth 
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 x   Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

Universitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan generasi 
bangsa berikutnya, serta agen perubahan (agen perubahan) untuk suatu bangsa. Saat 
ini di Indonesia ada sekitar 4.568 lembaga pendidikan tinggi, yang terdiri dari 398 
perguruan tinggi milik pemerintah dan 4.170 universitas yang dikelola swasta. 
Penelitian ini mencoba untuk memperluas hasil penelitian sebelumnya yang 
berkaitan dengan bauran pemasaran sebagai kekuatan pendorong sikap word of 
mouth di sekolah STIE Indonesia Banking. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
secara empiris pengaruh bauran pemasaran word of mouth pada STIE Indonesia 
Banking School. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif melalui desain 
penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui survei online sampel generasi 
milenial di Indonesia. Untuk menguji hipotesis, data yang dikumpulkan 
diperkirakan menggunakan pendekatan Pemodelan Persamaan Struktural. Hasil 
pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sembilan dari sebelas 
variabel menunjukkan sikap positif terhadap word of mouth, tetapi 2 variabel 
menunjukkan sikap negatif terhadap word of mouth. Harga, promosi, tempat, orang, 
bukti fisik, proses memiliki dampak positif pada nilai yang dirasakan yang akan 
menyebabkan sikap positif terhadap kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan 
untuk menghasilkan kata positif dari mulut ke mulut. Tetapi ada dua variabel yang 
melembabkan dampak negatif pada nilai yang dirasakan dari produk dan bukti fisik. 
Kata Kunci: Bauran pemasaran, Nilai yang dirasakan, Kepuasan Pelanggan, 
Loyalitas Pelanggan, Word of Mouth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam 

mempersiapkan generasi penerus bangsa, sekaligus sebagai agen perubahan 

(agents of change) bagi sebuah bangsa. Menurut data yang kami dapatkan 

melalui ristekdikti.go.id saat ini di Indonesia ada sekitar 4.568 institusi 

perguruan tinggi, terdiri dari 398 perguruan tinggi milik pemerintah dan 

4.170 perguruan tinggi yang dikelola swasta. Dari sisi kuantitas, institusi 

perguruan tinggi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, ini 

membuat ketatnya persaingan dalam dunia jasa pendidikan. 

 

Gambar 1.1 Jumalah Perguruan Tinggi di Indonesia 

Sumber: https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt 

 Namun demikian, dengan semakin cerdasnya para konsumen dalam 

menilai mutu (quality) sebuah produk, otomatis menuntut para pelaku bisnis 

dan usaha apa pun untuk semakin meningkatkan mutu produk dan sekaligus 
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servisnya. Oleh sebab itu, kalangan profesional menyadari betul pentingnya 

manajemen mutu agar bisa terus eksis dan maju di tengah ketatnya 

persaingan global dan industrial dewasa ini. Tak terkecuali produk dunia 

pendidikan. Kualitas mutu dan jasa yang disajikan oleh lembaga pendidikan 

akan sangat menentukan kemampuannya dalam berkompetisi di antara 

banyaknya jumlah pesaing yang ada. Hal yang sama juga berlaku pada STIE 

Indonesia Banking School sebagai lembaga yang menawarkan jasa 

pendidikan perguruan tinggi. 

 Salah satu perguruan tinggi yang sedang mengalami persaingan 

ketat dan menuntut dilakukannya strategi pemasaranya adalah STIE 

Indonesia Banking School, didirikan pada tahun 2004. IBS 

menyelenggarakan pendidikan formal jenjang S1 dan S2. Untuk Strata 1 

mempunyai dua Program Studi yakni Akuntansi dan Manajemen. 

Sedangkan untuk Strata 2 menyelenggarakan Program Magister 

Manajemen (MM). Untuk dua jenjang studi tersebut secara khusus 

memberikan derajat kesarjanaan (SE dan MM) khususnya bidang keuangan 

perbankan dan bisnis. Saat ini IBS berakreditasi “B” dan telah meluluskan 

kurang lebih 1,234 mahasiswa/i dan saat ini jumlah mahasiswa aktif di IBS 

kurang lebih sebanyak 1156 mahasiswa/i (IBS, 2017). Dari beberapa alat 

komunikasi pemasaran yang ada, bentuk word of mouth (WOM) merupakan 

alat promosi yang dominan dalam menunjang pemasaran suatu produk atau 

jasa. Seperti halnya dengan perusahaan jasa pada umumnya, calon 

konsumen jasa umumnya cenderung lebih percaya pada referensi dari orang 
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telah menjadi konsumen suatu perusahaan jasa dibandingkan konten yang 

disajikan pada sebuah iklan.  

 Dalam dunia pendidikan, pelanggan yang telah menggunakan 

produk tersebut dapat menjadi alat promosi efektif untuk mempengaruhi 

prospek (calon konsumen) yang lain. Berbagai studi lain juga 

mengungkapkan bahwa WOM positif dapat meningkatkan minat konsumen 

untuk membeli dan membantu meningkatkan citra yang positif terhadap 

merek dan perusahaannya serta promosi berupa WOM yang positif akan 

mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan aktivitas atau tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan 

menghabiskan produk dan jasa. word of mouth yang positif dapat bertindak 

sebagai agen penjualan yang handal dan sangat dipercaya.  

 Gambar 1.2 menunjukan hasil validasi riset AC Nielsen di Asia 

tenggara WOM selain membentuk kepercayaan konsumen, riset tersebut 

juga menunjukan bahwa calon konsumen sangat bergantung pada 

konsumen yang telah memiliki penggalaman dari satu produk. 
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Gambar 1.2 Kepercayaan Konsumen Di Asia Tenggara  

Sumber: http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2015/WORD-OF-MOUTH-RECOMMENDATIONS-

REMAIN THE-MOST-CREDIBLE.html 

 Menurut (Cengiz & Yayla, 2007), dalam penelitiannya menemukan 

bahwa efektif atau tidaknya WOM sangat ditentukan oleh tingkat kepuasan 

pelanggan, persepsi nilai, dan komitmen pelanggan, yang mana tingkat 

kepuasan pelanggan tersebut dipengaruhi oleh bauran pemasaran, yang 

terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. (Xiaofen & Yiling, 2009) 

mengatakan bahwa WOM sangat menentukan niat pembelian seorang 

konsumen terhadap sebuah produk. 

 Niat pembelian atau keputusan pembelian pada penggunaan jasa 

institusi pendidikan tinggi IBS ditentukan oleh para konsumen itu sendiri, 

dalam hal ini yaitu mahasiswa yang menggunakan jasa layanan institusi 

pendidikan tinggi IBS mayoritas memiliki usia di atas 17 tahun. Dimana 

dengan usia tersebut, para konsumen sudah memiliki keinginan sendiri 
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untuk memilih produk atau program apa yang dirasa lebih baik bagi mereka 

untuk diikuti yang didasarkan pada kebutuhan mereka saat ini bahkan untuk 

dimasa mendatang. 

 Pada penelitian terdahulu berpendapat bahwa konsep bauran 

pemasaran 4P sangat penting karena merupakan jantung dari manajemen 

pemasaran (Cengiz & Yayla, 2007). Dalam situasi yang kompetitif seperti 

saat ini, perusahaan harus memprioritaskan elemen bauran pemasaran. 

Tidak berarti berkonsentrasi hanya pada beberapa elemen dan mengabaikan 

yang lain. Memprioritaskan menekankan perlunya untuk mengakui 

kenyataan bahwa beberapa elemen mungkin penting dari yang lain pada 

waktu tertentu (Cengiz & Yayla, 2007). Sementara itu, (Ivy, 2008) 

menyatakan bauran pemasaran sebagai seperangkat alat pemasaran yang 

terkendali yang digunakan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari 

berbagai target pasar. Besarnya peran bauran pemasaran ini tidak terlepas 

dari dampaknya yang cukup besar terhadap kesetiaan pelanggan dan 

kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya sangat menentukan positive word 

of mouth. Hal ini seperti dinyatakan oleh (Cengiz & Yayla, 2007) bahwa 

positive word of mouth tidak terlepas dari faktor kesetiaan pelanggan dan 

kepuasan pelanggan yang dibentuk dari penerapan konsep bauran 

pemasaran melalui pembentukan perceived value yang efektif dilakukan 

oleh perusahaan. Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 

mengambil judul: The effect of Marketing Mix on Word of Mouth 

Communication: Evidence from Indonesia Banking School. 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan secara replikasi (pengujian kembali suatu 

model penelitian pada data atau konteks yang berbeda), dimana pada 

penelitian sebelumnya hanya terbatas karena hanya terfokus pada kantor 

akuntan di Turki. Penelitian selanjutnya diharapkan akan berpindah fokus 

pada perusahaan, jenis klien berbeda, serta dilakukan pada wilayah Asia 

(Cengiz & Yayla, 2007).  

 Penelitian selanjutnya akan di lakukan pada Indonesia Banking 

School. Penelitian selanjutnya mencakup konstruk eksogen: marketing mix 

(product, price, promotion, place, physical evidence, processes, people), 

perceived value (PV), customer loyalty (CL), customer satisfaction (CS). 

Endogen: word of mouth communication (WOM). Tujuan utama penelitian 

ini adalah bagaimana sepuluh fakfor yang mempengaruhi word of mouth 

communication yang diukur dengan product, price, promotion, place, 

physical evidence, processes, people, customer satisfaction, customer 

loyalty, perceived value. Model yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari sebelas konstruksi variabel dengan hubungan ketergantungan yang 

saling terkait antar variabel. 

 Penelitian ini dilakukan karena tertarik dengan word of mouth, serta 

belum ada penelitian telah dilakukan tentang kontribusi bauran pemasaran 

menuju komunikasi WOM pada STIE IBS. Berdasarkan literatur, makalah 

ini berkembang secara konseptual kerangka faktor yang berkontribusi 

terhadap WOM. sepuluh faktor diidentifikasi yang berkontribusi signifikan 
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terhadap WOM, ketiga faktor ini (customer satisfaction, customer loyalty, 

perceived value) dikenal sebagai determinan dari WOM tetapi tujuh dari 

mereka (harga, tempat, promosi, bukti fisik, sdm, proses) belum 

dieksplorasi (Cengiz & Yayla, 2007).  

1.3 Rumusan Permasalahan 

 Menguraikan masalah yang akan dijawab melalui penelitian, sesuai 

dengan rerangka konseptual dan model penelitian yang diajukan. Maka 

peneliti ingin menganalisis variabel yang terkait memiliki pengaruh positif 

atau negatif terhadap variabel lain, antara lain: 

1. Apakah price akan memiliki efek positif terhadap perceived value? 

2. Apakah product akan memiliki efek  positif terhadap perceived  

value? 

3. Apakah promotion akan memiliki efek positif terhadap perceived 

value? 

4. Apakah place memiliki efek positif terhadap perceived value? 

5. Apakah physical evidence akan memiliki efek positif terhadap 

perceived value? 

6. Apakah processes akan memiliki efek positif terhadap perceived 

value? 

7. Apakah people akan memiliki efek  positif  terhadap perceived  

value? 
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8. Apakah perceived value akan memiliki efek positif terhadap 

customer satisfaction? 

9. Apakah customer satisfaction akan memiliki efek positif terhadap 

Customer Loyalty? 

10. Apakah customer loyalty akan memiliki efek positif terhadap WOM 

IBS? 

11. Apakah customer satisfaction akan memiliki efek positif terhadap 

WOM IBS? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menjawab 

pertanyaan dari perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan hal sebagai berikut: 

1.  Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif product terhadap 

  perceived value? 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif price terhadap  

  perceived value? 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif promotion  

  terhadap perceived value? 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif place terhadap 

 perceived value? 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif physical   

  evidence terhadap perceived value? 
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6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif processes  

  terhadap perceived value? 

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif people terhadap 

 perceived value? 

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif perceived value 

 terhadap customer satisfaction? 

9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif customer  

  satisfaction terhadap customer loyalty? 

10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif customer  

  satisfaction terhadap WOM IBS? 

11. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif customer loyalty 

  terhadap WOM IBS? 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

akademik dan praktisi sebagai berikut ini: 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Pemasaran khususnya mengenai marketing mix pendorong 

pada positif word of mouth. Dalam penelitian ini Indonesia Banking School 

sebagai konteks pembahasan. 
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2. Manfaat praktisi 

 Manfaat dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan dampak 

positif bagi para pembaca dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. 

Khususnya bagi Perguruan Tinggi Indonesia Banking School yang 

diharapkan mendapat manfaat atau informasi dari penelitian ini berupa hasil 

analisis faktor apa yang dapat mempengaruhi positif word of mouth. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari beberapa Bab yang kemudian dijabarkan lebih 

rinci dalam beberapa sub bab. Berikut penjelasan masing - masing sub bab:  

1. BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

ruang lingkup penelitian, rumusan permasalahan, maksud dan tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang 

digunakan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menjabarkan teori-teori yang digunakan 

dalam menganalisis terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini juga 

memuat kerangka konseptual dan model penelitian. 
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang objek penelitian, desain 

penelitian, metode penghimpunan data, operasionalisasi variabel dan 

metode analisis data. 

4. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

objek penelitian. Menggunakan pengujian hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya dengan menjawab secara ringkas pertanyaan 

pada rumusan masalah. 

5. BAB V KESIMPULAN 

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari penelitian dan memuat 

saran bagi penulis selanjutnya, sehingga penulis selanjutnya dapat 

meneliti secara akurat dan menghilangkan kekurangan dari hasil 

penelitian sebelumnya. Tidak hanya itu, penulis berharap hasil 

penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan nya untuk lebih baik lagi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Bauran pemasaran adalah bagian konsep utama dalam pemasaran 

modern. Bauran pemasaran sendiri sapat di artikan “sebagai seperangkat 

alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan sehingga bentuknya dapat 

menghasilkan respon yang diinginkan oleh pasar”. Bauran pemasaran 

terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mempengaruhi permintaan terhadap produknya (Armstrong, Kotler, Adam, 

& Denize, 2014).  

 Menurut (Singh, 2012) Bauran pemasaran adalah seperangkat 

variabel terkontrol yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi 

tanggapan dari pembeli. Manajer pemasaran menentukan tingkat 

pengeluaran pemasaran untuk mencapai pemasaran. Tujuan perusahaan dan 

setelah menyelesaikan anggaran pasar diputuskan bagaimana membagi total 

pemasaran anggaran di antara berbagai alat dalam bauran pemasaran.  

 Sedangkan (Mei, 2012) mengungkapkan Marketing mix adalah 

kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari 

sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, kegiatan 

promosi dan sistem distribusi. Variabel-variabel didalam marketing mix itu 
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akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Perusahaan tidak dapat 

hanya memperhatikan salah satu faktor yang lainnya jika terjadi demikian 

perusahaan tidak akan dapat mencapai suatu hasil yang memuaskan dari 

produksinya. 

 Bauran pemasaran menurut (Kotler & Keller, 2009) dikelompokkan 

dalam empat elemen yaitu, Produk, Harga, Tempat, Promosi.Aspek aspek 

yang terdapat dalam bauran pemasaran adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Kotler & Keller, 2009) 

Gambar 2.1 Kelompok Bauran Pemasaran 

 

2.1.1.1 Product 

 Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditwarkan 

perusahaan kepada konsumen (Kotler & Armstrong, 2008b). (Kotler & 

Keller, 2009) juga mengungkapkan bahwa merek yang hebat adalah produk 

MARKETING 
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hebat, serta produk merupakan elemen kunci dalam penawaran pasar. 

Penelitaian lain mengemukakan produk merupakan elemen penting dalam 

sebuah program pemasaran. Strategi produk dapat mempengaruhi strategi 

pemasaran lainnya. Pembelian sebuah produk bukan hanya sekedar untuk 

memiliki produk tersebut tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen (Sukotjo, 2010). 

 Kotler & keller mengatakan untuk menjadi pemimpin pasar, 

perusahaan harus menawarkan produk dan layanan dengan kualitas terbaik 

yang memberikan nilai kepada pelanggan yang tak tertandingi. Dalam 

merencanakan penawaran pasarnya, pemasar perlu menangani lima tingkat 

produk, setiap tingkat menambahkan lebih banyak nilai pelanggan, dan 

kelima merupakan hierarki nilai pelanggan (Kotler & Keller, 2009).   

 

Sumber: (Kotler & Keller, 2009) 

  

 Sedangkan produk menurut (Mei, 2012) adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke pasar untuk memperoleh perhatian, permintaan atau 

Gambar 2.2 Lima Tingkatan Produk 
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konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen meliputi benda fisik, 

jasa, tempat, ide atau gagasan. Kualitas pelayanan produk kepada konsumen 

perlu dilakukan oleh perusahaan, hal ini diarahkan agar produk yang 

diterima sesuai dengan apa yang di harapkan oleh para pelanggan yang 

ujungnya konsumen akan merasa loyal atas produk yang dihasilkan 

perusahaan. 

 Pada referensi lainnya (Lupiyoadi, 2013a), mengatakan produk 

merupakan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai 

kepada konsumen. Lupiyoadi juga menjelaskan yang perlu diperhatikan 

dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk saja, 

tetapi membeli manfaat dan nilai dari produk yang disebut “theoffer”. Hal 

utama pada prosuk jasa, tidak dikenal munculnya peralihan kepemilikan 

dari penyedia jasa kepada konsumen.  

 Perusahaan jasa dapat membuat pilihan pertumbuhan strategis 

dalam strategi produk jasa yang di kenal dengan Ansoff Matrix. Matriks 

memprlihatkan beberapa kemungkinan strategi jasa yang dilihat dari aspek 

jasa itu sendiridan aspek pasar yang dilayani. Dari kedua hal ini terapat 4 

alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan seperti yang 

terdapat pada gambar 2.3: 
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2.1.1.2 Price 

 Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk. Tindakan ini dilakukan untuk menyesuaikan harga 

dengan situasi persaingan yang ada dan membawa produk tersebut agar 

sejalan dengan persepsi pembeli tentang nilai produk tersebut (Kotler & 

Armstrong, 2008a). Harga bukan hanya angka pada tag, hal ini datang 

dalam banyak bentuk dan melakukan banyak fungsi. Sewa, uang kuliah, 

tarif, biaya, tarif, tol, retainer, upah, dan komisi adalah harga yang Anda 

bayar untuk beberapa barang atau jasa (Kotler & Keller, 2009). 

 Menurut (Sukotjo, 2010) menyatakan bahwa harga merupakan 

pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh 

produk atau jasa. Selain itu harga salah satu faktor penting konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Harga 

dikatakan mahal, murah atau biasa-biasa saja dari setiap individu tidaklah 

harus sama, karena tergantung dari persepsi individu yang dilatar belakangi 

oleh lingkungan kehidupan dan kondisi individu. 

Penetrasi pasar: 
• Mengulangi Bisnis 
• meningkatkan Frekuensi 
• Memperdalam Konsultasi 

 

Pengembang produk atau jasa: 

• Produk baru 
• Citra Baru 
• Keterlibatan konsultan dalam 

perusahaan 
 

Pengembangan Pasar: 

• Kelompok Industri 
• perkembangan segmen 
• Internasionalitas 

 

Diversifikasi: 

• Modal ventura 
• Bisnis baru 
• Akuisisi 

 

PASAR LAMA 

PASAR BARU 

Sumber: (Lupiyoadi, 2013a)  

Gambar 2.3 Alternatif Strategi 
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 Perspektif penetapan harga untuk produk dan layanan, menurut 

Goethe Institute mengadopsi sebuah strategi penetapan harga berbeda 

dengan mempertimbangkan tingkat pendapatan disposable dan kemauan 

membayar di berbagai negara atau bahkan di berbagai daerah di negara yang 

sama di Indonesia. Istilah ini dikenal dengan kesenjangan pembangunan 

ekonomi (Jianting, 2014).  

 (Lupiyoadi, 2013a) menambahkan bahwa strategi pemberian harga 

sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada konsumen dan 

mempengaruhi citra produk, dan keputusan konsumen untuk membeli. 

Penentuan harga juga berhubungandengan pendapatan dan turut 

mempengaruhi permintaan dan saluran pemasaran. Menurut (Lupiyoadi, 

2013b) hal yang terpenting adalah keputusan dalam penentuan harga harus 

konsisten dengan strategi pemasaran secara keseluruhan. Dalam 

memutuskan strategi penentuan harga maka harus diperhatikan tujuannya. 

Berikut ini adalah tujuan dari penentuan harga menurut (Lupiyoadi, 2013a): 

1. Bertahan.  

2. Memekasimalkan laba. 

3. Memaksimalkan penjualan. 

4. Gengsi dan prestise. 

5. Tingkat pengembalian investasi (return of investment). 

 Sementara itu (Lupiyoadi, 2013a) menambahkan faktor faktor yang 

mempengaruhi penentuan harga adalah: 

1. Penentuan posisi. 
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2. Sasaran perusahaan. 

3. Tingkat kompetisi. 

4. PLC dari produk atau jasa. 

5. Elastisitas permintaan. 

6. Struktur biaya. 

7. Sumberdaya yang digunakan. 

8. Kondisi ekonomi secara umum. 

9. Kapasitas produk atau jasa. 

Berikut beberapa metode penentuan harga menurut (Lupiyoadi, 2013b): 

1. Penentuan harga biaya plus (cost-plus pricing). 

2. Penentuan harga tingkat pengembalian (retun of return 

pricing). 

3. Penentuan harga paritas kompetitif (competitive parity 

pricing). 

4. Penentuan harga rugi (loss leading pricing). 

5. Penentuan harga berdasarkan nilai (value-based pricing). 

6. Penentuan harga rasional/hubungan (relationship pricing). 

2.1.1.3 Place 

 Tempat merupakan kegiatan perusahaan yang membuat produk 

tersedia bagi konsumen (Kotler & Armstrong, 2008a). sedangkan 

menurut (Cengiz & Yayla, 2007) tempat merupakan lokasi dimana 

produk atau layanan tersedia bagi pelanggan, termasuk saluran distribusi. 

Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan kepuasan atas 
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saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis 

(Anchan, 2011). 

 (Sukotjo, 2010) menyatakan bahwa “Saluran distribusi terdiri 

dari seperangkat lembaga yang melakukan segala kegiatan (Fungsi) yang 

digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari 

produsen ke konsumen”. Definisi diatas dapat diartikan bahwa saluran 

distribusi suatu barang adalah keseluruhan kegiatan atau fungsi untuk 

memindahkan produk disertai dengan hak pemiliknya dari produsen ke 

konsumen akhir atau pemakai industri. Distribusi berkaitan dengan 

kemudahan memperoleh produk di pasar dan tersedia saat konsumen 

mencarinya. Distribusi memperlihatkan berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk menjadikan produk atau jasa diperoleh dan tersedia bagi 

konsumen sasaran.  

 Lokasi atau tempat dalam jasa merupakan gabungan antara 

lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Ini berhubungan dengan 

bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi 

yang strategis (Lupiyoadi, 2013c).  Lupiyoadi juga menambahkan bahwa 

lokasi berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas 

melakukan operasi atau kegiatannya. Dalam hal ini, ada 3 jenis interaksi 

yang memengaruhi lokasi (Lupiyoadi, 2013c), diantaranya: 

1. Konsumen menandatangi perusahaan. 

2. Pemberi jasa atau produk mendatangi konsumen. 
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3. Pemberi jasa atau peroduk tidak bertemu secara langsung. 

2.1.1.4 Promotion 

 Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk atau 

jasa dan membujuk pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang di 

tawarkan. Promosi dapat dilakaukan dalam beberapa bentuk, misalnya: 

iklan, personal selling, promosi penjualan, hubungan masyarakat, 

komunikasi dari mulut ke mulut (Kotler & Armstrong, 2008a).  

 Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari 

penjual kepada konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk 

mempengaruhi sikap dan perilaku. Melalui periklanan suatu perusahaan 

mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat 

melalui media media yang disebut dengan media massa seperti Koran, 

majalah, tabloid, radio, televisi dan direct mail. Media promosi yang dapat 

digunakan pada bisnis ini antara lain (1) Periklanan, (2) Promosi penjualan, 

(3) Publisitas dan hubungan masyarakat, dan (4) Pemasaran langsung. 

Penentuan media promosi yang akan digunakan didasarkan pada jenis dan 

bentuk produk itu sendiri (Sukotjo, 2010). 

 Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivis pemasaran yang 

berusahaa menyebarkan informasi, mempengaruhi / membujuk, atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan (Anchan, 2011). 
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 Promosi menurut (Lupiyoadi, 2013d) hal yang perlu dilakukan 

dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi, dimana terdiri atas: 

1. Periklanan  

2. Penjualan perseorangan 

3. Promosi penjualan 

4. Hubungan masyarakat 

5. Informasi dari mulut ke mulut 

6. Surat langsung 

 (Lupiyoadi, 2013d) menambahkan pemasar dapat memilih saran 

yang di anggap sesuai untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Ada 

beberapa faktor yang harus yang harus diperhatikan dalam promosi, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Indentifikasi terlebih dahulu audiens sasarannya. Hal ini 

berhubungan dengan segmentasi pasar. 

2. Tentukan tujuan promosi. Apakah untuk menginformasikan, 

mempengaruhi, atau mengingatkan. 

3. Pengembangan pesan yang disampaikan. Hal ini 

berhubungan dengan isi pesan, struktur pesan, gaya pesan, 

dan sumber pesan. 

2.1.1.5 Physical Evidence 

 Physical Evidence menurut (Adiele, Grend, & Chinedu, 2015), 

dapat dilihat sebagai lingkungan di mana layanan dibuat dan dimana penjual 

dan pelanggan berinteraksi. Kemudian dikombinasikan dengan komoditas 
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nyata yang menunjang kinerja atau komunikasi layanan. (Adiele et al., 

2015) Menambahkan dalam penelitiannya bahwa ada tiga dimensi utama 

bukti bukti fisik yaitu: dekorasi peralatan dan suasana. Mereka 

mempertimbangkan unsur-unsur tetap dari bukti fisik, diantaranya adalah: 

Arsitektur, lansekap, dan desain situsnya.  

 Physical Evidence menurut (Lupiyoadi, 2013e) adalah lingkungan 

fisik perusahaan jasa diciptakan dan tempat penyedia jasa dan konsumen 

berinteraksi. Ditambah unsur berwujud apapun yang digunakan untuk 

mengkomunikasian atau mendukung peranan jasa itu. Dalam bisnis jasa, 

pemasaran perlu menyediakan petunjuk fisik untuk dimensi tidak berwujud 

dari jasa yang ditawarkan perusahaan agar dapat mendukung penentuan 

posisi dan citra, serta meningkatkan lingkup produk. 

 Physical Evidence dapat di bagi menjadi dua tipe (Lupiyoadi, 

2013e), sebagai berikut: 

1. Bukti penting (essential evidence). Mempresentasikan 

keputusan kunci yang dibuat penyedia jasa tentang desain 

dan tata letak (layout) suatu bangunan, misalnya: suasana 

ruang tunggu tamu pada kampus (dilengkapi dengan 

berbagai macam piagam prestasi, piala, atau penghargaan 

yang diraih). Hal ini akan dapat menambah lingkup produk 

secara signifikan. 
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2. Bukti tambahan (peripheral evidence). Memiliki nilai 

independen yang kecil, tetapi menambah keberwujudan pada 

nilai yang disediakan produk jasa. Contohnya, bukti 

pembayaran daftar masuk kampus, memajang lambang 

perusahaan (kampus) pada setiap benda, mulai dari bukti 

pembayaran, formulir, dll. 

 Apabila tranasaksi jasa dilaksanakan dilokasi perusahaan jasa 

tersebut, Physical Evidence memainkan peran penting. Familiaritas 

merupakan suatu faktor yang digunakan operator pewaralaba jasa untuk 

menyediakan reassurance, dengan menggunakan bukti fisik sehingga 

konsumen mengetahui apa yang sepatutnya ia harapkan dari suatu jasa. 

2.1.1.6 Processes 

 Proses merupakan gabungan semua aktivitas, yang umumnya terjadi 

atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, dan hal-hal rutin lainnya, 

dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen (Lupiyoadi, 

2013f). 

Menurut (Lupiyoadi, 2013f) proses dapat dibedakan menjadi dua cara: 

1. Kompleksitas, berhubungan dengan langkah langkah dan tahapan 

dalam proses. 

2. Keragaman, berhubugan dengan adanya perubahan dalam langkah 

ataupun tahapan proses. 
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 Sehubung dangan dua cara tersebut, berikut ini adalah empat pilihan 

yang dapat dipilih oleh pemasar menurut (Lupiyoadi, 2013f). 

1. Mengurangi keragaman. Dalam proses ini, terjadi pengurangan 

biaya, peningkatan produktivitas, dan kemudahan distribusi. 

2. Meningkatkan keragaman. Memperbanyak kustomisasi dan 

fleksibilitas dalam produksi yang dapat menimbulkan naiknya 

harga. 

3. Mengurangi kompleksitas. Cenderung lebih terspesialisasi. 

4. Meningkatkan kompleksitas. Cenderung melakukan penetrasi pasar 

dengan cara menambah jasa yang diberikan. 

2.1.1.7 People 

 Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa,”orang” yang berfungsi 

sebagai penyedia jasa sangat memengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 

Keputusan dalam faktor “orang” ini berarti sehubungan dengan seleksi, 

pelatihan, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

(Lupiyoadi, 2013g). 

 (Lupiyoadi, 2013f) Menambahkan untuk mencapai kualitas yang 

terbaik, pegawai harus dilatih untuk menyadari pentingnya pekerjaan 

mereka. Pentingnya people dalam pemasaran jasa berkaitan erat dengan 

pemasaran internal (internal marketing). Pemasaran internal adalah 

interaksi antara setiap karyawan dan departemen salam suatu perusahaan, 

yang dalam hal ini dapat diposisikan sebagai pelanggan internal dan 
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pemasok internal. Tujuan dari adanya hubungan tersebut adalah untuk 

mendorong kinerja SDM dalam memberikan kepuasan konsumen.  

 Ada empat peranan dari aspek SDM yang mempengaruhi konsumen 

menurut (Lupiyoadi, 2013f), diantaranya:  

1. Contactors, mereka berinteraksi langsung dengan konsumen dalam 

frekuensi yang cukup sering dan sangat memengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli.  

2. Modifier, mereka tidak secara langsung memengaruhi konsumen, 

tetapi cukup sering berhubungan dengan konsumen. Misalnya, 

resepsionis. 

3. Influencer, mereka memengaruhi konsumen dalam keputusan 

membeli, tetapi tidak secara langsung melakukan kontak dengan 

konsumen. 

4. Isolateds, mereka tidak secara langsung ikut serta dalam bauran 

pemasaran dan juga tidak sering bertemu dengan konsumen. 

Misalnya, karyawan bagian administrasi penjualan, SDM, dan 

pemerosesan data. 

  

2.1.2 Perceived value 

 Nilai yang dirasakan pelanggan adalah strategi yang harus 

diperhatikan perusahaan, dantelah menjadi fokus perhatian utama dalam 

pemasaran (Lin & Sher, 2005). Menurut (Krisno, Samuel, & Si, 2013) 
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Perceived Value, yaitu pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai 

dan harga. Dengan mempertimbangkan trade off antara kinerja dan harga 

kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence. Kualitas dalam 

perspektif ini bersifat relatif sehingga produk yang paling bernilai adalah 

barang dan jasa yang paling tepat dibeli (best to buy). Kualitas harus dimulai 

dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Hal ini 

berarti citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau 

persepsi pihak penyedia jasa melainkan berdasarkan sudut pandang atau 

persepsi pelanggan. Pelanggan yang menkonsumsi menikmati jasa 

perusahaan sehingga merekalah yang menentukan kualitas jasa.  

 (Hansudoh, 2012) menyatakan bahwa customer perceived value 

adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan 

biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Jadi, produk dikatakan 

memiliki nilai yang tinggi jika sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan 

permintaan pelanggan. Nilai yang dirasakan (perceived value) merupakan 

akibat atau keuntungan-keuntungan yang diterima pelanggan dalam 

kaitannya dengan total biaya (termasuk di dalamnya adalah harga yang 

dibayarkan ditambah biaya-biaya lain terkait dengan pembelian). Nilai yang 

dirasakan (perceived value) juga digunakan oleh konsumen untuk 

menimbang berbagai aspek layanan berbanding relatif dengan biaya yang 

ditawarkan beberapa penyedia jasa dalam persaingan. Dengan ini, perceived 

value dapat dipandang sebagai suatu ukuran relatif dari biaya-biaya dan 

aspek keuangan dari layanan suatu perusahaan dalam perbandingannya 
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dengan pesaing-pesaing yang ada. Dalam hal ini, perceived value akan 

didefinisikan sebagai keseluruhan penilaian konsumen mengenai apa yang 

diterima berbanding relatif dengan apa yang telah diberikan. Secara 

sederhana, nilai adalah perbedaan antara benefit dan biaya yang 

dikeluarkan. 

 (Kaunas, 2013) mengemukakan bahwa nilai yang dirasakan 

pelanggan terdiri dari 5 komponen: harga, kualitas layanan, kualitas 

layanan, citra dan hubungan. lima jenis nilai dasar ada yang berasal dari 

kebutuhan pelanggan: 

1. Nilai fungsional yang dipahami sebagai utilitas yang dirasakan 

berasal dari kemampuan untuk melakukan tujuan fungsional, praktis 

atau fisiknya. 

2. Nilai sosial mewakili keuntungan yang dirasakan berasal dari citra 

dan simbolisme yang disediakan oleh produk / layanan. 

3. Nilai emosional yang digambarkan sebagai kemampuan untuk 

membangkitkan perasaan seperti keamanan, kesenangan, 

antusiasme, asmara, ketakutan gairah atau rasa bersalah. 

4. Nilai epistemik adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk 

membuat seseorang penasaran atau memuaskan keinginannya akan 

pengetahuan atau kebaruan. 

5. Nilai bersyarat adalah keuntungan yang dirasakan yang diperoleh 

dalam situasi spesifik atau konteks sosial atau fisik tertentu. 
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2.1.3 Customer Satisfaction 

 Kepuasan pelanggan merupakan konsep sentral dalam pemasaran 

karena sangat pentinguntuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Perusahaan memberikan produk sekaligus kepuasan kepada pelanggan, dan 

dapatkan keuntungan sebagai gantinya (Han & Ryu, 2009). Secara umum, 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

pelanggan tidak puas (Anchan, 2011).  

 Definisi kepuasan pelanggan menurut (Setiawan, 2014) adalah, 

”Customer’s evaluation of a product or service in terms of whether that 

product or service has met the customer’s needs and expectations”. Dimana 

menurutnya kepuasan pelanggan adalah penilaian pelanggan atas produk 

ataupun jasa dalam hal menilai apakah produk atau jasa tersebut telah 

memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. 

 Kepuasan adalah senang atau kecewa seseorang yang 

membandingkan antara persepsi, kinerja atau hasil suatu kinerja suatu 

produk dengan harapan harapannya. Seperti pada dijelaskan definisi 

tersebut, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja 

dan harapan. Jika kinerja dibawah harapan maka konsumen akan kecewa. 

Jika kinerja menyamai harapan maka konsumen akan puas. Jika kinerja 

melebihi harapan maka konsumen akan sangat senang atau sangat puas. 

Kepuasan konsumen merupakan tujuan dari semua strategi pemasaran, 
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sehingga pelanggan menjadi loyal terhadap produk yang dibeli. Tingkat 

kepuasan konsumen tinggi dapat dicapai melalui marketing relationship 

strategy (Krisno et al., 2013). 

 Kepuasan pelanggan merupakan tujuan akhir perusahaan dalam 

pemberian kualitas pelayanan jasa kepada pelanggan. Kepuasan 

didefinisikan sebagai perasaan pelanggan yang puas atau kecewa atas hasil 

dari membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) dalam 

kaitannya dengan ekspektasi pelanggan. Jika kinerja gagal memenuhi 

ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspe 

ktasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan 

akan sangat puas atau senang. Proses identifikasi determinan pada penilaian 

kepuasan pelanggan dan kaitannya dengan gap yang timbul akibat 

perbedaan ekspektasi dengan persepsi pelanggan, dapat digunakan berbagai 

metode riset, salah satunya ialah CIT atau Critical Incident Technique. 

Dalam metode CIT, bahwa determinan determinan yang menghasilkan 

ketidakpuasan akan sangat berbeda dengan yang menghasilkan kepuasan. 

Dari metode CIT tersebut didapat tiga faktor yang berpengaruh, yaitu: 

1. Basic Factors, yaitu merupakan faktor minimum yang harus 

dimiliki dan apabila tidak dipenuhi oleh penyedia jasa dapat 

menimbulkan ketidakpuasan. Namun, apabila dipenuhi oleh 

penyedia jasa, tidak akan menuju ke kepuasan pelanggan. Jadi, 

pemenuhan basic factors penting untuk dilakukan tapi tidak cukup 

untuk menimbulkan kepuasan. Berdasarkan hal tersebut, hubungan 
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antara basic factors dengan kepuasan pelanggan jika digambarkan 

dalam grafik, tidak akan linear dan simetris, melainkan akan 

berbentuk asimetris negatif dan bersifat diminishing atau menurun 

(Tanu, Sondang, Si, & Sc, 2013), seperti yang di tunjukan pada 

gambar 2.4. 

        

 

 

 

 

 

 

2. Important Performance Factors, yaitu faktor – faktor yang apabila 

dipenuhi oleh penyedia jasa, maka akan menimbulkan kepuasan 

pelanggan, dan apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan 

ketidakpuasan pelanggan. Karena sifatnya yang dapat menimbulkan 

kepuasan dan ketidakpuasan, Important Performance Factors jika 

digambarkan hubungannya dengan kepuasan pelanggan akan 

berbentuk garis simetris dan linear (Tanu et al., 2013), seperti 

ditunjukan gambar 2.5. 
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Hubungan antara Basic Factors dengan Customer satisfaction. 
Sumber: (Tanu et al., 2013) 
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3. Excitement Factors, yaitu faktor faktor yang dapat menimbulkan 

kepuasan apabila dipenuhi, namun tidak dapat menimbulkan 

ketidakpuasan apabila tidak dipenuhi. Sama seperti Basic Factors, 

apabila digambarkan Excitement Factors akan asimetris dan tidak 

linear, namun bedanya Excitement Factors akan ditunjukkan dengan 

garis asimetris positif dan increasing atau terus naik (Tanu et al., 

2013), seperti yang ditunjukan pada gambar 2.6. 

 

 

   

 

 

  

        

Gambar 2.5 

Hubungan antara Performance factors dengan Customer satisfaction. 
Sumber: (Tanu et al., 2013) 
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Hubungan antara Performance factors dengan Customer satisfaction. 
Sumber: (Tanu et al., 2013) 
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 Hubungan antara kepuasan pelanggan dengan kesetiaan 

pelanggan tidak bersifat proporsional. Misalkan kepuasan pelanggan di 

peringkatkan dalam skala satu hingga lima. Pada level terendah dari 

kepuasan pelanggan (level satu), pelanggan cenderung mengabaikan 

perusahaan dan bahkan menjelekkan perusahaan tersebut. Pada level dua 

hingga empat, pelanggan cukup puas namun mudah untuk berpindah 

ketika ada penawaran lain. Pada level lima, pelanggan akan cenderung 

membeli kembali dan bahkan menyebarkan hal-hal yang baik dari mulut 

ke mulut mengenai perusahaan (Anchan, 2011). 

2.1.4 Customer Loyalty 

 Beberapa peneliti menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan terdiri 

dari perilaku dimensi dan dimensi sikap. Sementara dimensi perilaku 

mempertimbangkan patronase berulang yang konsisten atau frekuensi 

pembelian berulang, dimensi sikap mempertimbangkan komitmen 

psikologis (pengambilan keputusan atau evaluatif) terhadap toko atau merek 

(Han & Ryu, 2009). Pendekatan konvensional menekankan pada kepuasan 

pelanggan, reduksi biaya, pangsa pasar da riset pasar. Sedangkan 

pendekatan kontemporer berfokus pada loyalitas pelanggan, retensi 

pelanggan, zero defection dan life-long customer. Oleh sebab itu, kepuasan 

pelanggan harus dibarengi pula dengan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang 

benar-benar loyal bukan saja sangat potensial menjadi word of mouth 
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advertisers, namun kemungkinan besar loyal pada produk dan jasa yang 

diberikan perusahaan selama bertahun tahun (Anchan, 2011). 

 Menurut (Logiawan, 2014) loyalitas adalah komitmen pelanggan 

bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan 

pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang 

akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. (Logiawan, 

2014) juga menjelaskan loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai orang 

yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang ulang. 

Pelanggan merupakan seseorang yang terus menerus dan berulang kali 

datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan 

memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk 

atau jasa tersebut. 

 (Setiawan, 2014) menambahkan “Loyalitas adalah komitmen 

pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten di 

masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha 

pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.” 

Tujuan akhir keberhasilan pada sebuah perusahaan menjalin hubungan 

relasi dengan pelanggannya adalah untuk membentuk loyalitas yang kuat. 

Indikator dari loyalitas yang kuat adalah:  

1. Say positive thing  
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Berupa penyampaian kepada orang lain dalam bentuk kata 

kata secara positif tentang suatu penyedia jasa, biasanya 

berupa ulasan cerita atau uraian pengalaman. 

2. Recommend friends/Referalls 

Proses yang berujung pada mengajak pihak lain untuk ikut 

menikmati penyedia jasa tersebut akibat dari pengalaman 

positif yang dirasakan. 

 

 

3. Continue purchasing 

Sikap untuk membeli ulang terus menerus oleh konsumen 

tersebut pada penyedia jasa tertentu sehingga menimbulkan 

perulangan yang dapat dilandasi dari kesetiaan. 

 Loyalitas pelanggan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang dapat mendukung atau membuat lemah pembentukan sikap loyalitas. 

Menurut  (Logiawan, 2014) menyatakan faktor yang berpengaruh dalam 

pembentukan kesetiaan pelanggan adalah sebagai berikut: 

1. Aspek kognitif 

 Dalam hal ini unsur unsur dari aspek kognitif yang berupa 

pikiran dan segala proses yang terjadi di dalamnya yang 

mencakup accesibility, confidence, centrality dan kejelasan 

mengenai sikap terhadap suatu produk akan berpengaruh 

terhadap kesetiaan pelanggan. Pelanggan yang dapat 
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mengingat dengan mudah nama produk dan yakin bahwa 

produknya sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya akan 

cenderung lebih bersikap positif dan hal ini penting sekali 

bagi terbentuknya kesetiaan pelanggan. 

2. Aspek Afektif  

Kondisi emosional (perasaan) pelanggan yang merupakan 

komponen dari sikap akan membentuk kesetiaan pelanggan. 

Aspek dari perasaan ini meliputi emosi suasana hati dan 

kepuasan yang didapatkan setelah memberi atau 

menggunakan produk akan membentuk kesetiaan 

pelanggan. 

3. Aspek psikomotor  

Kondisi ini merupakan kecenderungan yang ada pada 

pelanggan untuk melakukan tindakan tertentu. Ada tiga 

faktor yang mempengaruhi kecenderungan pelanggan untuk 

berperilaku yang menunjukkan loyalitasnya yaitu biaya 

peralihan, harapan dan sunk cost. Selain itu norma norma 

sosial dan faktor situasional turut berpengaruh terhadap 

kesetiaan pelanggan. Norma norma sosial berisi batasan 

tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pelanggan 

yang berasal dari lingkungan sosialnya (teman, keluarga, 

tetangga) memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan 

kesetiaan pelanggan. Seorang pelanggan dapat dengan tiba 
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tiba menghentikan pembelian ulang atau enggan 

menyampaikan aspek positif dari suatu objek tertentu karena 

teman dekatnya kurang menerima objek tersebut. Sedangkan 

faktor situasional yang merupakan kondisi yang relatif sulit 

dikendalikan oleh pemasar dalam kondisi tertentu memiliki 

pengaruh yang cukup besar. 

2.1.5 Word of Mouth 

 Word of Mouth dalam bahasa Indonesia disebut juga berita dari 

mulut kemulut. Word of Mouth merujuk pada komunikasi lisan mengenai 

berbagai produk dengan teman, keluarga, dan rekan sejawat. Ada kalanya 

para komunikator pemasaran mungkin ingin mempengaruhi apa yang orang 

katakan tentang produk dan merek tertentu. Tujuan dari bagian ini, 

kemudian, untuk lebih memahami pengaruh dari mulut ke mulut di pasar 

dan bagaimana pakar marcom dapat mempengaruhi dialog demi 

kepentingan terbaik merek yang mereka kelola. Menurut (Fikriawan, 2015), 

word of mouth merupakan usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk 

membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan dan menjual produk 

atau merek kepada pelanggan serta calon konsumen lain. (Fikriawan, 2015) 

mendefenisikan word of mouth sebagai sesuatu hal yang dibicarakan banyak 

orang. Pembicaraan terjadi dikarenakan ada kontroversi yang membedakan 

dengan hal-hal yang biasa dan normal dilihat orang. Word of Mouth dapat 

menjadi sesuatu yang menguntungkan atau malah mendatangkan masalah. 

Oleh karena itu menurut sifatnya word of mouth dapat dibagi menjadi dua 
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yaitu pertama, Word of Mouth positif (Positive Word of Mouth) Yaitu 

bentuk word of mouth yang dapat timbul saat produk yang sudah 

dikonsumsi berhasil memuaskan konsumennya. Konsumen yang sudah 

terpuaskan belum tentu akan menceritakannya kepada orang lain. Word of 

Mouth positif baru akan muncul dari suatu pengalaman yang dianggap luar 

biasa oleh konsumen, yang pada saat itu tingkat kepuasan emosionalnya 

tinggi. Artinya apa yang diperoleh konsumen setelah transaksi lebih tinggi 

dari harapannya. Sehingga tanpa diminta konsumen akan menceritakan 

pengalaman yang dirasakan kepada orang terdekatnya. Dalam Hospitality 

Management hal ini disebut juga emotional satisfaction yaitu kepuasan 

yang muncul karena emosi terhadap kualitas. 

 Kedua, Word of Mouth negatif (Negative Word of Mouth) Yaitu 

bentuk word of mouth yang dapat timbul manakala produk yang dikonsumsi 

ternyata mengecewakan. Merupakan suatu fenomena yang paling 

ditakutkan perusahaan karena seorang konsumen yang kecewa akan 

berbicara, tidak hanya ke orang-orang terdekatnya saja. Konsumen akan 

berusaha menyampaikan kekecewaannya ke sebanyak mungkin orang. 

 Penelitian terdahulu ikut menjelaskan bahwa word of mouth (WOM) 

sebagai komunikasi lisan, orang ke orang antara penerima dan komunikator 

yang dirasakan oleh penerima secara non komersial, mengenai merek, 

produk atau layanan (Cengiz & Yayla, 2007). Sedangkan menurut (Kotler 

& Keller, 2007) Word of Mouth adalah persepsi akan adanya proses 

komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu 
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maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk 

memberikan informasi secara personal. WOM tradisional yang dari mulut 

ke mulut telah berkembang menjadi eWOM yang tak hanya dari mulut ke 

mulut pada saat dua orang atau lebih bertemu tetapi melalui media internet. 

Media internet secara tidak langsung mempertemukan banyak orang pada 

satu tempat seperti media sosial, blog, permainan virtual, dan lain-lain. 

Internet tak hanya menghapus batasan seperti tempat untuk WOM tetapi 

menghapus batasan waktu yang berarti semua informasi yang diberikan dan 

diterima menyebar secara cepat.  

 Word of Mouth termasuk kedalam bauran promosi, bauran promosi 

sendiri merupakan gabugan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk 

suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan 

dapat memberikan hasil yang maksimal menurut (Soegiarto, 2013). 

(Soegiarto, 2013) menjelaskan sebelum melakukan promosi sebaiknya 

dilakukan perencanaan matang yang mencakup bauran promosi sebagai 

berikut: 

1. Iklan seperti iklan koran, majalah, radio, katalog, poster, dll. 

2. Publisitas positif maksimal dari pihak-pihak luar. 

3. Promosi dari mulut ke mulut dengan memaksimalkan hal-hal 

    positif. 

4. Promosi penjualan dengan ikut pameran, membagikan sampel, 

    dll. 

5. Public relation / PR yang mengupayakan produk diterima 
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    masyarakat. 

6. Personal selling / penjualan personil yang dilakukan tatap muka 

    langsung. 

            Sedangakan menurut (Armstrong et al., 2014) promotional 

mix terdiri dari empat alat utama yaitu: 

 1.    Advertising : Kegiatan pemasaran yang biasanya  

      dilakukan oleh perusahaan. 

2.    Sales promotion : Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan 

     perusahaan. 

3.    Publicity  : Kegiatan dalam memperkenallkan produk. 

4.    Personal selling : Kegiatan perusahaan untuk melakukan 

      kontak langsung. 

 Menurut (Fikriawan, 2015) bauran Promosi atau yang dikenal dengan 

promotion mix merupakan perpaduan khusus antara iklan, penjualan pribadi, 

promosi penjualan, pemasaran langsung, dan hubungan masyarakat yang 

digunakan perusahaan untuk meraih tujuan iklan dan pemasarannya. Konsep 

promotion mix mengacu pada kombinasi dan jenis dari komunikasi pribadi dan non 

pribadi yang digunakan organisasi selama periode waktu yang telah ditentukan. 

Definisi dari kelima alat promosi utama ini adalah sebagai berikut:  

a. Periklanan (advertising) 

“Is a paid form of nonpersonal communications about an 

organization, its products, or its activities that is transmitted 
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through a mass medium (television, radio, newspaper, internet, 

magazines, outdoor displays) to a target audience”. 

b. Promosi penjualan (sales promotion) 

“Is an activity or material that offers customers, sales personnel, or 

reseller a direct inducement for purchasing a product. This 

inducement, which adds value to or incentive for the product, might 

take the form of a coupon, sweeptakes, refund, or display”. 

c. Hubungan masyarakat (public relations) 

“Is a nonpersonal form of communication that seeks to influence the 

attitudes, feelings, and opinions of customers, noncostumers, 

stockholders, suppliers, employees, and political bodies about the 

organization”. 

d. Pemasaran langsung (direct marketing) 

“Uses direct forms of communication with customers. It can take the 

form of direct mail, online marketing, catalogs, telemarketing, and 

direct response advertising”. 

e. Penjualan pribadi (personal selling) 

“Is face-to-face communication with potential buyers to inform 

them about and persuade them to buy an organization’s product”. 
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2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1. Marketing mix terhadap Perceived value 

 Bauran Pemasaran adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan kombinasi taktik yang digunakan oleh bisnis untuk 

mencapai tujuannya dengan memasarkannya produk atau layanan secara 

efektif untuk target tertentu kelompok pelanggan (Cengiz & Yayla, 2007).  

 Pada variabel product, (Kotler & Keller, 2009) menjelaskan konsep 

produk, bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, 

kinerja, atau fitur inovatif. Produk atau layanan ini dapat didefinisikan 

sebagai kombinasi kompleks elemen berwujud dan tak berwujud yang 

membedakannya dari entitas lain di pasar. Kesuksesan perusahaan 

bergantung pada seberapa bagus produk atau layanannya dan seberapa baik 

perusahaan tersebut dapat membedakan produk dari penawaran pesaing. 

Produk dapat dibedakan berdasarkan komposisi mereka, oleh negara asal 

mereka, oleh ciri nyata mereka seperti kemasan atau kualitas, atau dengan 

fitur tambahannya seperti garansi. Selanjutnya, posisi produk di benak 

konsumen akan menambah nilai yang dirasakannya (Michael & Ilkka, 

2007). Hal ini dapatdi artikan product berpengaruh positif terhadap 

perceived value 

H1a:  Product komponen dari Marketing Mix berpengaruh positif 

 terhadap Perceived Value. 

 Pada variabel price, indikator biaya pendidikan merupakan faktor 

yang paling dipertimbangkan oleh siswa, hal ini menjelaskan bahwa harga 
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yang ditawarkan secara kompetitif dapat menjadi daya tarik utama dalam 

menjaring siswa untuk belajar di lembaga pendidikan (Anchan, 2011). 

Mengacu pada penelitian (Cengiz & Yayla, 2007) dimana didalam 

penelitiannya diketahui bahwa price mempengaruhi perceived value  Hal 

ini dapat diartikan bahwa price berdampak positif terhadap perceived value 

H1b: Price komponen dari Marketing Mix berpengaruh positif

 terhadap Perceived Value. 

 Berikutnya adalah variabel promosi, Promosi sendiri berarti 

aktivitas yang menyampaikan manfaat produk atau jasa dan membujuk 

pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang di tawarkan (Kotler & 

Armstrong, 2008a). Penelitian terdahulu mengungkapkan indikator yang 

paling utama diperhatikan oleh siswa yaitu kegiatan promosi di media cetak 

ataupun elektronik, dengan memanfaatkan media cetak atau elektronik. 

Walaupun sudah cukup sering iklan dilakukan oleh lembaga pendidikan, 

namun jika sasaran promosi tidak tercapai, hal ini akan menjadi sia-sia. 

Karena itu pada saat lembaga pendidikan melakukan proses pengiklanan, 

sebaiknya menentukan terlebih dahulu sasaran yang akan dituju. Pihak 

lembaga pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk 

melakukan promosi pada media cetak yang diterbitkan oleh pihak sekolah. 

Sehingga iklan yang ditayangkan dapat langsung pada sasaran yang dituju, 

yaitu para siswa (Anchan, 2011). Untuk mengukur konstruk promotion (Ivy, 

2008) dan (Cengiz & Yayla, 2007) membuktikan bahwa dimana dalam 

penelitian tersebut, diketahui bahwa promotion mempengaruhi perceived 
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value. Kegiatan promotion membantu mengurangi ketidakpastian terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Hal ini dapat diartikan promotion 

berdampak positif terhadap perceived value. 

H1c: Promotion komponen dari MarketingMix berpengaruh positif

 terhadap Perceived Value. 

 Place mengacu pada suatu tempat bagi pelanggan untuk lebih 

mudah mengaksesnya dan mendapatkannya (Cengiz & Yayla, 2007), Hal 

ini dapat diartikan place berdampak positif terhadap perceived value. 

Mengacu pada penelitian (Cengiz & Yayla, 2007), dimana dalam penelitian 

tersebut, diketahui bahwa place mempengaruhi perceived value.   

H1d: Place komponen dari Marketing Mix berpengaruh positif 

 terhadap Perceived value 

  Physical Evidence menurut (Lupiyoadi, 2013e) adalah lingkungan 

fisik perusahaan jasa diciptakan dan tempat penyedia jasa dan konsumen 

berinteraksi. (Sari, 2015) Dalam penelitiannya mengatakan bahwa physical 

evidence terbukti signifikan terhadap penilaian konsumen.  

H1E:  Physical Evidence dari marketing mix berpengaruh positif 

 terhadap Perceived Value. 

 Proses merupakan gabungan semua aktivitas, yang umumnya terjadi 

atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, dan hal-hal rutin lainnya, 

dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen (Lupiyoadi, 

2013f). Jika konsumen merasakan kemudahan dalam birokrasi serta 
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mendapatkan layanan yang memadai konsumen akan merasa senang, 

namun jika tidak konsumen akan merasakan sebaliknya (Kalsum, 2008). 

Dapat di artikan processes berpengaruh positif terhadap Perceived Value. 

H1F:  Processes dari Marketing Mix berpengaruh positif terhadap 

 Perceived Value 

 Pentingnya people dalam pemasaran jasa berkaitan erat dengan 

pemasaran internal (internal marketing). Pemasaran internal adalah 

interaksi antara setiap karyawan dan departemen salam suatu perusahaan, 

yang dalam hal ini dapat diposisikan sebagai pelanggan internal dan 

pemasok internal. Jadi orang (people) yang dimaksud disini adalah staf 

perguruan tinggi yang terdiri yang terdiri dari staff pengajar dan staff 

administrasi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut, yang 

memainkan peranannya selama berlangsungnya proses dan komunikasi jasa 

(Kalsum, 2008).  Menurut (Poernomo, 2009) dalam penelitiannya people 

berpengaruh signifikan terhadap perceived value. Hal ini dapat disimpulkan 

people berpengaruh postif terhadap perceived value. 

H1G:  People dari Marketing Mix berpengaruh positif terhadap 

 Perceived Value. 

2.2.2. Perceived Value terhadap Customer Satisfaction 

 Perceived value adalah nilai yang dirasakan sebuah layanan dan 

dapat dikembangkan dengan memberikan yang lebih baik (Cengiz & Yayla, 
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2007). Sedangkan menurut (Kotler & Keller, 2009) Perceived value adalah 

perbedaan antara evaluasi calon pelanggan terhadap semua manfaat dan 

semua biaya penawaran dan alternatif yang dirasakan dan menurut (Kaunas, 

2013) nilai yang dirasakan pelanggan terdiri dari 5 komponen: harga, 

kualitas produk, kualitas layanan, citra dan hubungan . 

 Mengacu kepada penelitian (Cengiz & Yayla, 2007) yang dimana 

dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa perceived value mempengaruhi 

kepuasan konsumen (customer satisfaction). Hal ini dapat dikatakan bahwa 

perceived value berdampak positif pada customer Satisfaction. 

H2:  Perceived value berdampak positif terhadap Customer 

 Satisfaction 

2.2.3. Customer Satisfaction terhadap Customer Loyalty 

 Customer Satisfaction adalah perasaan kesenangan atau 

kekecewaan seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja yang 

dirasakan produk (atau hasil) dengan harapan (Kotler & Keller, 2009). 

Pengaruh customer satisfaction bagi perusahaan yang berorientasi pada 

pelanggan, customer satisfaction merupakan tujuan dan alat pemasaran. 

Perusahaan harus sangat memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan 

mereka saat ini karena Internet menyediakan alat bagi konsumen untuk 

menyebarkan dengan cepat kabar baik dan buruk dari mulut ke mulut ke 

seluruh dunia (Kotler & Keller, 2009).   

 Customer loyalty adalah perilaku konsumen kepada suatu jasa atau 

merek dengan melakukan pembelian berulang dan konsisten dari 
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pengambilan keputusan secara psikologi ataupun dari proses evaluasi 

(Cengiz & Yayla, 2007). (Kotler & Keller, 2009) menciptakan hubungan 

yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah impian pemasar dan sering 

menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu, Customer satisfaction berpengaruh positif  terhadap 

Customer loyalty (Anchan, 2011). Hal ini dapat dikatakan customer 

satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty. 

H3:  Customer satisfaction berdampak positif terhadap Customer 

 Loyalty 

2.2.4. Customer Loyalty terhadap Word of Mouth 

 Customer loyalty adalah perilaku konsumen kepada suatu jasa atau 

merek dengan melakukan pembelian berulang dan konsisten dari 

pengambilan keputusan secara psikologi ataupun dari proses evaluasi 

(Cengiz & Yayla, 2007).  Mengacu kepada (Cengiz & Yayla, 2007) dimana 

dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa customer loyalty mempengaruhi 

word of mouth kepada konsumen. Konstruk meneliti hal-hal yang 

menyebabkan seorang konsumen mudah untuk menjangkau pasar atau 

produk perusahaan yang akan dibeli, sehingga konsumen tidak merasa 

kesusahan pada saat ingin membeli suatu produk. 

H4:  Customer Loyalty berpengaruh positif terhadap Word of Mouth 

2.2.5. Customer Satisfaction terhadap Word of Mouth 

 Pengaruh customer satisfaction bagi perusahaan yang berorientasi 

pada pelanggan, customer satisfaction merupakan tujuan dan alat 
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pemasaran. Perusahaan harus sangat memperhatikan tingkat kepuasan 

pelanggan mereka saat ini karena Internet menyediakan alat bagi konsumen 

untuk menyebarkan dengan cepat kabar baik dan buruk dari mulut ke mulut 

ke seluruh dunia (Kotler & Keller, 2009).  

 mengacu kepada (Cengiz & Yayla, 2007) dan (Anchan, 2011) 

dimana dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa kepuasan konsumen 

berpengaruh positif word of mouth konsumen. 

H5:  Customer Satisfaction berdampak positif terhadap Word of 

 Mouth 

2.3 Model Penelitian  

  Berdasarkan seluruh ringkasan diatas serta demi mencapai hasil 

penelitian, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Cengiz & Yayla, 2007) yang berjudul The effect of 

marketing mix on positive word of mouth communication: evidence from 

accounting offices in Turkey dan dilakukan oleh (Anchan, 2011) yang 

berjudul pengaruh bauran pemasaran terhadap pembentukan word of mouth 

pada produk-produk education first di PT. Adyaeduka Dinamika (english 

first). Sehingga dapat dibuat kerangka teoritis sebagai berikut:  product, 

price, promotion, place, physical evidence, processes, people berpengaruh 

kepada perceived value, perceived value berpengaruh terhadap customer 

satisfaction, customer satisfaction berpengaruh terdahap customer loyalty 

dan word of mouth, customer loyalty dan customer satisfaction akan 
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berdampak pada word of mouth. Berikut gambar kerangka pemikiran yang 

digunakan pada penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Keterangan:  

H1a: Product berpengaruh positif terhadap Perceived Value. 

H1b: Price berpengaruh positif terhadap Perceived Value. 

H1c: Promotion berpengaruh positif terhadap Perceived Value. 

H1d: Place berpengaruh positif terhadap Perceived value. 

H1e: Physical Evidence berpengaruh positif terhadap Perceived value. 

H1f: Processes berpengaruh positif terhadap Perceived value. 

H1g: People berpengaruh positif terhadap  Perceived value. 
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H2:  Perceived value berdampak positif terhadap Customer Satisfaction. 

H3: Customer satisfaction berdampak positif terhadap Customer 

 Loyalty. 

H4:  Customer Loyalty berpengaruh positif terhadap Word of Mouth. 

H5: Customer Satisfaction berdampak positif terhadap Word of Mouth. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah STIE Indonesia 

Banking School, sehingga yang menjadi sasaran penelitan adalah 

mahasiswa ataupun alumni STIE Indonesia Banking School yang telah 

merasakan layanan yang diberikan oleh STIE Indonesia Banking School. 

Dimana STIE Indonesia Banking School merupakan salah satu perguruan 

tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian sasaran responden ini akan di 

targetkan pada mahasiswa/i STIE Indonesia Banking School dengan tujuan 

kemudahan peneliti dalam menghimpun data. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

 Pada penelitian ini mengambil jenis penelitian Descriptive 

Quantitative. Penelitian descriptive adalah suatu jenis riset konklusif yang 

mempunyai tujuan utama menguraikan susuatu, biasanya karakteristik atau 

fungsi pasar (Malhotra, 2009a). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

penelitian deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode 

(cross sectional design). Cross sectional design adalah jenis rancangan riset 

yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu sampel 

tertentu dari elemen populasi hanya satu kali (Malhotra, 2009b). 
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 Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survey kuesioner 

kepada responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis 

dengan jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari survey kuesioner tersebut 

lalu diolah oleh peneliti dengan metode statistik menggunakan metode 

analisis Structural Equation Model (SEM) dengan software AMOS 22. 

Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh product, price, 

promotion, place, physical evidence, porocesses. People, customer 

satisfaction, customer loyalty, perceived value terhadap word of mouth 

communication STIE Indonesia Banking School. 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang 

dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. 

a. Data Primer 

 Data Primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti untuk 

maksud khusus menyelesaikan masalah riset (Malhotra, 2009c). Data 

ini merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari 

sumbernya. Data primer pada penelitian ini dilakukan peneliti langsung 

dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara 

memberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner.  

 Kuesioner merupakan teknik terstruktur untuk memperoleh 

data yang terdiri serangkaian pertanyaan, tertulis atau verbal yang 
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diformulasikan untuk mendapatkan informasi dari responden (Malhotra, 

2009d).  

 Pada penelitian ini, metode kuesioner dicantumkan di media 

internet yaitu Google Drive dan disebarkan melalui media sosial kepada 

responden yang telah memenuhi persyaratan peneliti. Bentuk yang 

diberikan kepada responden, yaitu: 

1. Profil responden 

2. Pertanyaan mengenai Product (4 indikator) 

3. Pertanyaan mengenai Price (5 indikator) 

4. Pertanyaan mengenai Promotion (4 indikator) 

5. Pertanyaan mengenai Place (3 indikator) 

6. Pertanyaan mengenai Physical Evidence (4 indokator) 

7. Pertanyaan mengenai Processes (3 indikator)  

8. Pertanyaan mengenai People (4 indikator) 

9. Pertanyaan mengenai Customer Satisfaction (3 indikator) 

10. Pertanyaan mengenai Customer Loyalty (4 indikator) 

11. Pertanyaan mengenai Perceived Value (3 indikator) 

12. Pertanyaan mengenai Word of Mouth (3 indikator) 

 

b. Data Sekunder 

  Data yang dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan 

masalah yang dihadapai. Data ini dapat ditemukan dengan cepat dan 

tidak mahal dari berbagai sumber, seperti buku, media internet, jurnal- 
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jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini 

(Malhotra, 2009e) 

  Data sekunder didapat dari buku pendukung yang 

berhubungan dengan penelitian ini, seperti informasi dari buku literatur, 

jurnal, dan publikasi yang terkait dengan masalah penelitian. Peneliti 

melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai 

penelitian ini dengan membaca berbagai sumber yang terkait dengan 

penelitian ini. 

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki 

serangkaian karakteristik serupa, yang mencakup semesta untuk 

kepentingan masalah riset pemasaran. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa/i STIE Indonesia Banking School (Malhotra, 2009f). 

3.4.2 Sampel Penelitian 

 Sampel merupakan subkelompok populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam studi. Karakteristik sampel disebut statistik, kemudian 

dipakai untuk membuat inferensi (kesimpulan) mengenai parameter 

populasi (Malhotra, 2009f). 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

convenience random sampling. Jumlah sampel dikali 5, sesuai dengan 

pedoman ukuran sampel menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 
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Dinyatakan pula oleh (Hair et al., 2010) bahwa pedoman ukuran sampel 

tergantung dari jumlah indikator dapat dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah 

indikator dalam penelitian ini ada 40, dikali 5 menjadi 200 responden yang 

merupakan mahasiswa/i STIE Indonesia Banking School. 

Jumlah sampel = indikator × 5 

Jumlah sampel = 40 × 5 = 200 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

 Peneliti menjabarkan seluruh variabel yang dipergunakan dalam 

penelitian, berikut definisi serta indikator atau measrurement yang 

dipergunakan dalam bentuk tabel operasionalisasi variabel. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Definisi Pengukuran  Skala 

pengukuran 

1. Product  Product adalah item 
atau layanan yang 
dipasarkan, melalui 
fitur, kualitas, 
keunggulan dan 
jumlahnya.  
(Cengiz & Yayla, 2007) 

PRO1: Menurut saya 
IBS menawarkan 
standar layanan 
product yang sangat 
tinggi. 
PRO2: IBS 
menawarkan berbagai 
macam Product kepada 
saya. 
PRO3: Menurut saya 
IBS memiliki 
keunggulan product. 
PRO4: Menurut saya 
IBS memberikan 
kebutuhan mahasiswa 
untuk menghadapi 
dunia kerja dimasa 
yang akan datang 
(khususnya perbankan). 

 
 
 
 
 
 

Likert Scale 
1 – 7 
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2. Price Price adalah harga 
aneka item dan produk 
dan garis, perubahan 
harga dan metode 
pembayaran. 
(Cengiz & Yayla, 2007) 

PRC1: Biaya 
pendidikan di IBS 
sangat kompetitif jika 
dibandingkan dengan 
lembaga pendidikan 
sejenis lainnya. 
PRC2: Bagi saya IBS 
memberikan potongan 
harga yang baik. 
PRC3: Sistem/tahapan 
pembayaran di IBS 
bersifat fleksibel dan 
tidak memberatkan 
keuangan mahasiswa. 
PRC4: Saya merasa 
mendapat layanan yang 
sebanding dengan 
biaya yang saya sudah 
keluarkan. 
PRC5: Menurut saya, 
IBS menggunakan 
faktor imajinatif 
nonharga. 

 
 
 
 
 
 
 

Likert Scale 
1 – 7 

3. Promotion Promotion adalah 
komunikasi pasar 
dicapai dengan 
penjualan pribadi, 
periklanan, pemasaran 
langsung, hubungan 
masyarakat (PR), 
promosi penjualan dan 
sponsor. 
(Cengiz & Yayla, 2007) 

PRM1: Frekuensi iklan 
IBS di media cetak 
cukup sering 
dilakukan. 
PRM2: Saya merasa 
promosi yang 
dilakukan IBS 
menggunakan 
komunikasi yang jujur. 
PRM3: Saya merasa 
promosi yang 
dilakukan IBS secara 
kreatif / imajinatif. 
PRM4: IBS telah 
memanfaatkan internet 
secara maksimal 
sebagai salah satu 
media iklan produk-
produknya. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Likert Scale 
1 – 7 
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4. Place Place adalah lokasi 
dimana produk atau 
layanan tersedia untuk 
pelanggan, termasuk 
saluran distribusi. 
(Cengiz & Yayla, 2007) 

PLC1: Menurut saya 
lokasi IBS adalah 
lokasi yang strategis. 
PLC2: Menurut saya 
lokasi IBS dekat 
dengan Pusat Bisnis. 
PLC3: Menurut saya 

IBS memiliki 
aksesibilitas yang 
mudah. 

 
 
 
 

Likert Scale 
1 – 7 

5. People  People adalah semua 
orang yang memainkan 
peranan dalam 
penyajian layanan yang 
dapat mempengaruhi 
persepsi konsumen. 
(Rafiq & Ahmed, 1995) 

PEO1: Saya merasa 
mendapatkan layanan 
yang cepat tanpa ada 
penundaan karena 
birokrasi dan prosedur 
IBS 
PEO2: Saya merasa 
karyawan IBS 
berkualitas dalam 
berkomunikasi. 
PEO3: Saya tidak 
pernah menunggu 
terlalu lama ketika 
mendapatkan 
pelayanan IBS 
PEO4: Saya 
merasakan fasilitas 
yang bersih di IBS. 

 
 
 
 
 
 
 

Likert Scale 
1 – 7 

6. Physical 
Evidence 

Physical evidence 
adalah bukti yang 
dimiliki oleh penyedia 
jasa yang 
ditujukkan kepada 
konsumen sebagai 
usulan nilai tambah 
konsumen. 
(Marcelina & B, 2016) 

PE1: Menurut saya 
IBS memiliki 
perlengkapan dan 
perlatan yang baik 
untuk proses belajar 
mengajar. 
PE2: Menurut saya 
merasa IBS memiliki 
warna logo yang yang 
baik. 
PE3: Menurut saya 
merasa IBS memiliki 
tingkat kebisingan yang 
rendah. 
PE4: Saya merasa IBS 
memiliki layout yang 
baik. 

 
 
 
 
 
 

Likert Scale 
1 – 7 
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7. Processes proses adalah 
menciptakan dan 
memberikan jasa 
kepada konsumen, 
merupakan faktor utama 
dalam bauran 
pemasaran. 
(Rafiq & Ahmed, 1995) 

PR1: Saya merasa IBS 
menerapkan kebijakan 
yang baik. 
PR2: Saya merasa IBS 
memiliki prosedur yang 
baik. 
PR3: Saya merasa IBS 
memiliki mekanisme 
kerja yang baik. 
 
 

 
 

Likert Scale 
1 – 7 

8. Perceived 
Value 

Perceived value adalah 
penilaian konsumen 
keseluruhan terhadap 
kegunaan suatu produk 
berdasarkan persepsi 
tentang apa yang 
diterima dan apa yang 
diberikan. 
(Cengiz & Yayla, 2007) 

PV1: Program yang 
ditawarkan oleh IBS 
dapat disesuaikan oleh 
keinginan/kebutuhan 
saya. 
PV2: Menurut saya, 
harga yang ditawarkan 
oleh IBS sudah sangat 
layak/wajar. 
PV3: Saya merasa 
mendapatkan layanan 
yang sebanding dengan 
biaya yang sudah saya 
keluarkan. 
 

 
 
 
 
 
 

Likert Scale 
1 – 7 

 

9. Customer 
Satisfaction 

Customer satisfaction 
adalah menunjukkan 
bahwa hal itu 
mencerminkan nilai di 
mana konsumen 
percaya bahwa 
kehadiran dan 
penggunaan layanan 
tersebut menghasilkan 
perasaan positif. 
(Cengiz & Yayla, 2007) 
 

CS1: Saya merasa puas 
dengan layanan yang 
saya dapatkan di IBS. 
CS2: Pelayanan yang 
diberikan IBS 
memenuhi harapan 
saya. 
CS3: IBS telah 
memberikan pelayanan 
yang baik pada semua 
aspek pelayanan. 

 
 
 
 
 

Likert Scale 
1 – 7 

10. Customer 
Loyalty 

sebagai sikap pelanggan 
terhadap layanan di 
mana loyalitas telah 
digambarkan sebagai 
perilaku pembelian 
berulang yang 
ditimpakan oleh sikap 

CL1: Saya berniat 
untuk mendaftar 
kembali sebagai 
mahasiswa S2 di IBS. 
CL2: Saya akan tetap 
melanjutkan 
komunikasi saya 
dengan pihak IBS 

 
 
 

Likert Scale 
1 – 7 
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yang tepat atau sebagai 
perilaku pembelian  
yang konsisten yang 
timbul dari proses 
pembuatan keputusan 
dan evaluatif secara 
psikologis.  
(Cengiz & Yayla, 2007) 
 

setelah menjalani 
program dengan IBS. 
CL3: Saya merasa 
sangat nyaman belajar 
di IBS 
CL4: Saya bersedia 
merekomendasikan 
IBS kepada orang lain. 
 

11. Word of 
Mouth 

word of mouth (WOM) 
sebagai komunikasi 
lisan, orang ke orang 
antara penerima dan 
komunikator yang 
dirasakan oleh penerima 
secara non komersial, 
mengenai merek, 
produk atau layanan 
(Cengiz & Yayla, 
2007). 

WOM1: Saya bersedia 
merekomendasikan 
produk yang 
ditawarakan IBS 
melalui media secara 
sgratis 
WOM2: Saya bersedia 
merekomendasikan 
produk yang 
ditawarkan IBS kepada 
orang lain melalui 
percakapan face-to-
face ataupun melalui 
media komunikasi dua 
arah lainnya  
WOM3: Saya bersedia 
memberitahu reputasi 
baik IBS kepada orang 
lain.  
 

 

 

 

 

 

 

Likert Scale 
1 – 7 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

hubungan atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka 

metode analisis yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Model). 

SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara 
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analisis faktor dan analisis regresi (kolerasi) yang bertujuan untuk menguji 

hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model (Santoso, 2015a). 

Proses SEM dilakukan secara otomatis oleh sebuah software yaitu AMOS 

22.  

 Terdapat dua bagian utama dalam model SEM yaitu measurement 

model dan structural model. Measurement model merupakan bagian dari 

model SEM yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan 

indikator-indikatornya (Santoso, 2015b).  

 Structural model menggambarkan hubungan antara variabel-

variabel laten atau antar variabel eksogen dengan variabel laten (Santoso, 

2015b). Berikut merupakan tahapan pokok dalam menggunakan SEM 

menurut (Santoso, 2015c) didalam suatu penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi model pengukuran (Spesification Model) 

2. Identifikasi (Identification) 

3. Estimasi (Estimation) 

4. Uji kecocokan (Testing Fit) 

3.6.1. Spesifikasi Model 

 SEM dimulai dengan melakukan spesifikasi model yang terestimasi. 

Spesifikasi model yang mencerminkan permasalahan pada penelitian 

merupakan hal yang penting dalam model SEM. 
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 Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen, 

yaitu product, price, promotion, place, people, physical evidence, 

processes, perceived value, customer sartisfaction customer loyalty 

(variabel eksogen), word of mouth Indonesia Banking School (variabel 

endogen). 

 Selanjutnya variabel terukur merupakan variabel yang dapat diamati 

atau disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati adalah indikator 

dari variabel eksogen maupun variabel endogen. Pada metode survey 

menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan mewakili variabel. Pada 

penelitian ini terdapat 11 variabel teramati, dimana terdapat  40 pertanyaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka path diagram dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Sumber : AMOS 22 
Gambar 3.1 Path Diagram 

 

3.6.2. Identifikasi (Identification) 

 Pada tahap identifikasi, perlu diperiksa identitas dari persamaan 

simultan terkait. Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-Identified Model, merupakan model dengan jumlah parameter yang 

di estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan variance dan convinience dari variabel-variabel teramati).  
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Pada SEM, model dikatakan underidentified jika degree of freedom adalah 

negatif. Jika terjadi underidentified maka estimasi dan penilaian model 

tidak perlu dilakukan. 

2. Just-Identified model, merupakan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui.  

Pada SEM, model yang just identified mempunyai degree of freedom (nol) 

dan dalam terminologi SEM dinamakan saturated. Pada model yang just 

identified, penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3. Over-Identified model, merupakan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui.  

Dalam SEM, model dikatakan over identified jika degree of freedom adalah 

positif. Jadi jika terjadi over identified jika degree of freedom adalah 

positif. Apabila terjadi over identified maka estimasi penilaian bisa 

dilakukan. 

3.6.3 Estimasi (Estimation) 

  Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk 

menghasilkan nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode 

estimasi yang tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan 

seringkali ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang 

dianalisis. Estimator yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah 

Maximum Likehood Estimator (MLE). MLE secara literatif akan 

meminimalisir fungsi F(S,∑(Ɵ)) sebagai berikut: 
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F ML (e)= log |∑| (e) + tr(S∑-1)(e)) – log |S| - (p+q) 

  Dimana diasumsikan ∑ (Ɵ) dan S adalah definit positif, X dan Y 

adalah multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution 

(Wijanto, 2008a). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X 

dan Y) dalam model. 

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

  Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data 

dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi 

koefisien-koefisien dari model struktural. Evaluasi terhadap tingkat 

kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Mode Fit) 

 Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

konstruk atau atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel 

laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah 

melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran. 
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3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk 

mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) 

antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh 

(overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti ada teknik 

multivariat yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Dari berbagai 

ukuran kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan 

untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. 

RMSEA = √𝐹𝑜

𝑑𝑓
 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < 

RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan good fit. 

b. CMIN/DF 

 CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus 

perhitungan CMIN/DF adlah sebagai berikut: 

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
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2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null 

model atau independence model.  

 

a. Comparative Fit Index (CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI=1 – 𝜄1

𝜄2
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 

menunjukan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering disebut 

sebagai marginal fit. 

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap 

GOF (Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 
Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF 
Tingkat Kecocokan yang bisa 

diterima 

Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of 
freedom yang diharapkan terjadi dalam 
populasi dan bukan sampel. 
RMSEA ≤ 0,80 adalah goodfit, sedang 
RMSEA < 0,05 adalah close fit. 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah goodfit. 
Sumber: (Wijanto, 2008b) 
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Tabel 3.3 

Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF (Lanjutan) 

Incremental fit Measures 
Comparative Fit Index (CFI) Nilai berkisar antara 0-1, dengan 

nilai lebih tinggi adalah lebih baik. 
CFI ≥ 0,90 adalah good fit, sedang 
0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 adalah marginal 
fit. 

Sumber: (Wijanto, 2008c) 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-trest) 

 Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai 

alat ukur. Menurut (Malhotra, 2005) jumlah sampel yang diperlukan untuk 

menguji instrumen antara 15-30 responden supaya dapat dipertanggung 

jawabkan validity dan realibity nya. 

3.7.1 Uji Validitas (Pre-test) 

 Uji validitas merupakan uji instrumen data yntuk mengetahui 

seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur 

(Priyatno, 2014a). Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan 

dapat mengukur variabel product, price, promotion, place, perceived value, 

customer sartisfaction, customer loyalty, word of mouth Indonesia Banking 

School  

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor 

pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) 

Measure of Sampling Adequancy. Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image 
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Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-

tiap nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Ukuran Validitas 

Ukuran Validitas Nilai di isyaratkan 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequency. KMO 
MSA adalah statistik yang 

mengindikasikan prporsi variasi 
dalam variabel yang merupakan 

variasi umum (common 
varriance), yakni variansi dalam 

penelitian 

Nilai KMO diatas 0,5 menunjukan 
bahwa faktor analisis dapat 

digunakan 

Barlett’s Test of Sphericity 
mengindikasikan bahwa matriks 

kolerasi adalah matriks 
indentitas, yang mengindikasikan 

bahwa variabel-variabel dalam 
faktor bersifat related atau 

unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil uji. 
Nilai yang kurang dari 0,5 

menunjukan hubungan yang 
signifikan antar variabel, 

merupakan nilai yang diharapkan 

Sumber: Variance explained dan Factor Loading of Component Matrix (Hair 

et. Al., 2010) 

Tabel 3.4 Ukuran Validitas (Lanjutan) 

Ukuran Validitas Nilai di isyaratkan 
Anti-image Matrices Setiap nilai 

pada kolom diagonal matriks 
kolerasi anti-image menunjukan 
Measure of Sampling Adequancy 

dari masing-masing indicator 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix diatas 0,5 

menunjukkan variabel cocok atau 
sesuai dengan struktur variabel 
lainnya didalam faktor tersebut. 

Component Matrix Nilai Factor 
Loading dari variabel komponen 

faktor 

Nilai Factor Loading lebih besar 
atau sama dengan 0,5 

Sumber: Variance explained dan Factor Loading of Component Matrix (Hair 
et. Al., 2010) 

The Effect of Marketing Mix..., Muhammad Triya Rizky, Ma.-Ibs, 2018



68 
 

                        Indonesia Banking School 
   

3.7.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi 

alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2014b). Ada beberapa 

metode pengujian realibilitas diantaranya menggunakan Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari 0,6 dan setelah di uji validitasnya maka item-item yang gugur 

dibuang dan item yang tidak gugur dimasukan ke dalam uji reliabilitas. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 IBS secara resmi beroperasi sejak tahun 2004, berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 37/D/O/2003. 

Pendirian IBS merupakan pengembangan dari Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia (LPPI), lembaga nirlaba yang memberikan jasa 

kepada perbankan dan masyarakat dalam membentuk tenaga bankir 

profesional. Secara historis LPPI sudah berperan lebih dari 50 tahun, cikal 

bakalnya didirikan sejak tahun 1950-an. Nama dan kegiatan lembaga ini 

sempat mengalami beberapa perubahan, dimulai dari Akademi Bank, 

Pendidikan Tinggi Ilmu Keuangan khususnya perbankan (PTIKP), 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Institut Bankir 

Indonesia (IBI). Namun sejak tahun 2004 lembaga ini kembali melakukan 

kegiatannya dengan nama LPPI lagi.   

 Pada tahun 2008, BAN-PT sebagai Lembaga resmi penilaian 

akreditasi, memberikan nilai “B” dan pada tahun 2013 mempunyai nilai 

akreditasi yang sama. Nilai akreditasi tersebut diperoleh bagi program studi 

Strata satu (S1) baik Prodi Akuntansi maupun Prodi Manajemen. Secara 

resmi ijin untuk dua prodi tersebut pada kekhususan bidang perbankan.  
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 Pada bulan September 2008 untuk pertama kalinya IBS berhasil 

mewisuda sarjana S1 sebanyak seratusan orang. Sampai dengan saat ini IBS 

telah mewisuda sarjana S1 sebanyak delapan ratus sembilan puluh orang. 

Para alumni IBS sudah bekerja di berbagai bidang, terutama keuangan, 

perbankan, bahkan beberapa alumni sudah ada yang memiliki bisnis sendiri. 

 Pada tahun 2010 berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional RI Nomor: 98/D/O/2010, IBS diberi ijin menyelenggarakan 

program studi S2 Magister Manajemen. Tahun 2013 prodi MM, 

mendapatkan akreditasi B dari BAN-PT. Prodi MM sudah meluluskan dua 

puluh dua orang. Pada saat berkuliah di MM sebagian besar merupakan 

karyawan bank, antara lain Bank Indonesia, Bank Mandiri Syariah, Panin 

Syariah, Bank BRI, BRI Syariah, Bank Bukopin, Bank DKI, Bank Exim, 

Bank Capital, Citibank, Bank BNI, Bank BTN. 

 Sejak tahun 2014 sampai saat ini, baik prodi Akuntansi, Manajemen, 

maupun MM sedang ditingkatkan semua aktivitas dan tata kelolanya. 

Peningkatan di segala bidang ini bertujuan untuk mendapatkan reakreditasi 

dengan nilai A dari BAN-PT. Berbagai upaya yang sedang dilakukan 

diharapkan juga mampu menjadikan nilai akreditasi A secara institusi.   

 IBS menjalin kerjasama (networking) dengan berbagai institusi, 

terutama yang erat kaitannya dengan bidang keuangan dan perbankan. 

MOU yang sudah terjalin meliputi kerjasama dengan Bank Indonesia, 
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Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk kerjasama lainnya antara lain 

dengan:  Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, 

Bank BCA Syariah, Panin Syariah, Bank Danamon Indonesia, BRI Syariah, 

BNI Syariah, Bank Mega Syariah, BTPN Syariah, Bukopin, Bank DKI. 

 Pada tahun 2014 Bank Mandiri memberikan dana hibah untuk 

penyempurnaan lapangan olahraga indoor. Selain itu Bank Mandiri juga 

memberikan hibah pembangunan mini bank. Bank Syariah Mandiri 

memberikan hibah pembangunan Mushalla pada tahun 2014. Pada tahun 

2015 Bank BRI menyumbangkan dana untuk mendirikan kantin yang dapat 

digunakan untuk makan siang bagi mahasiswa, karyawan dan masyarakat 

sekitar kampus (http://www.ibs.ac.id/sejarah.php). 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

4.2.1 Uji Validitas (Pre-test) 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan cara melakukan analisis 

pada data responden sebanyak 30 responden untuk melihat nilai Kaiser 

meyer-olkin measure os sampling adequacy, barlett’s test os spcerecity, 

anti-image matrices, total varianve explained, dan factor loading of 

component matrix. Software yang digunakan untuk menganalisis ini adalah 

SPSS 21. 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas (Pre-test)  

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5 

Product PRO1 0.715 0.000 0.665 0.887 Valid 

PRO2   0.736 0.739 Valid 

PRO3   0.844 0.745 Valid 

PRO4   0.684 0.835 Valid 

Price PRC1 0.773 0.000 0.785 0.734 Valid 

PRC2 0.743 0.828 Valid 

PRC3 0.768 0.895 Valid 

PRC4 0.838 0.736 Valid 

 PRC5   0.750 0.715 Valid 

Promotion PRM1 0. 717 0. 000 0.671 0.840 Valid 

 PRM2   0.858 0.852  Valid  

 PRM3   0.679 0.927 Valid  

 PRM4   0.694 0.793 Valid 

Place PLC1 0.520 0.000 0.512 0.910 Valid 

 PLC2    0.512 0.908 Valid  

 PLC3   0.851 0.341 Tidak Valid  

People PEO1 0.580 0.000 0.512 0.794 Valid 

 PEO2   0.745 0.835 Valid 

 PEO3   0.595 0.913 Valid 

 PEO4   0.497 0.740 Valid 

Physical vidence PE1 0.704 0.000 0.733 0.825 Valid 
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Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading 

Kriteria 

 
 PE2   0.657 0.902 Valid 

 PE3   0.739 0.849 Valid 

Processes PR1 0.833 0.000 0.848 0.891 Valid 

 PR2   0.795 0.941 Valid 

 PR3   0.854 0.920 Valid 

 PR4   0.843 0.880 Valid 

Perceived Value PV1 0.671 0.000 0.806 0.770 Valid 

 PV2   0.629 0.887 Valid 

 PV3   0.643 0.872 Valid 

Customer Satisfaction CS1 0.696 0.000 0.713 0.935 Valid 

 CS2   0.626 0.971 Valid 

 CS3   0.779 0.915 Valid 

Customer Loyalty CL1 0.729 0.005 0.706 0.755 Valid 

 CL2   0.706 0.766 Valid 

 CL3   0.757 0.717 Valid 

 CL4   0.768 0.672 Valid 

Word of Mouth WOM1 0.710 0.000 0.751 0.844 Valid 

 WOM2   0.668 0.895 Valid 

 WOM3   0.724 0.858 Valid 

       

       

 Hasil analisis menggunakan Software SPSS 21 dapat dilihat dalam 

tabel 4.1 untuk pengujian validitas measurement, hampir semua alat ukur 

memenuhi syarat sehingga dapat disimpulkan alat pengukuran dalam 

penelitian ini valid. Terdapat beberapa alat ukur yang tidak memenuhi 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test (lanjutan) 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 21 
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syarat MSA yang idealnya adalah >0.5 dan factor loading ≥ 0.7 yaitu alat 

ukur PLC3, namun peneliti tetap mempertahankan alat ukur tersebut karena 

mayoritas alat ukur lain yang valid. 

4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur pada 

kuesioner, artinya bahwa alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran 

yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji reliabilitas 

merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk pengujian 

adalah item yang valid saja. Untuk menentukan reliabel atau tidaknya 

instrumen yaitu dengan penentuan batasan cornbach’s alpha ≥ 0.60 

(Priyatno, 2014). Berikut hasil analisa uji reliabilitas alat ukur penelitian: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-test)  
 

Variabel  Cornbach’s Alpha  Kriteria  
Product 0.805 Reliabel  

Price 0.842 Reliabel  

Promotion  0.876  Reliabel  

Place  0.605 Reliabel  

People  0.834 Reliabel  

Physical evidence  0.835 Reliabel  

Processes 0.925 Reliabel 

Perceived Value 0.798 Reliabel 

Customer Loyalty 0.700 Reliabel 

Customer Satisfaction 0.932 Reliabel 
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Variabel  Cornbach’s Alpha  Kriteria  
Word of Mouth 0.819 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 21 

Pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliablitias data pre-

test pada semua variabel penelitian yaitu product, price, promotion, place, 

physical evidence, processes. people, customer satisfaction, customer 

loyalty, perceived value, dan word of mouth melebihi Cornbach’s Alpha 

diatas dari 0.60. Hasil tersebut mencerminkan bahwa kuesioner yang telah di 

sebarkan kepada responden hasilnya akan tetap konsisten jika pengukuran 

diulang kembali. 

4.3. Profil Responden 

Hasil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan 

angkatan di IBS, mahasiswa dan alumni IBS, jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan terakhir, dan pekerjaan. 

4.3.1. Status Mahasiswa 

 Pada gambar 4.1 dibawah ini, hasil menunjukkan bahwa 65% 

responden adalah mahasiswa (135 orang) dan 35% responden adalah 

alumni (65 orang). Hal tersebut menunjukan responden mahasiswa aktif 

sedikit lebih mendominasi. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test (Lanjutan) 
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4.3.2.  Daftar Angkatan   

 Pada gambar 4.1 dibawah ini, hasil menunjukkan bahwa angkatan 

2012-2014 lebih mendominasi, yaitu 49%. Kemudian angkatan >2014 

berjumlah 31%, lalu di urutan ketiga dengan 25% adalah angkatan 2009-

2011, kemudian kategori paling sedikit adalah angkatan <2008 dengan 5% 

responden. 

 

 

65%

35%

Mahasiswa Aktif

Alumni

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Status Mahasiswa

Status Mahasiswa

5%

25%

49%

31%

<2008

2009-2011
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2014>
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Daftar Angkatan

Angkatan

Sumber: Hasil Pengolahan Menggunakan Ms. Excel 
Gambar 4.1: Status Mahasiswa 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Menggunakan Ms. Excel 
Gambar 4.2: Daftar Angkatan 
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4.3.3.  Jenis Kelamin 

Pada gambar 4.3 dibawah ini, hasil menunjukkan bahwa 51% responden 

adalah laki laki (110 orang) dan 49% responden adalah wanita (90 orang). Hal 

tersebut menunjukan responden laki laki sedikit lebih mendominasi. 

 

 

4.3.4. Usia Responden 

Pada Gambar 4.4 dibawah ini, mayoritas usia responden adalah umur 

23 tahun yaitu sebesar 19.30% (39 responden). Selanjutnya terbesar kedua 

adalah responden berusia 21 tahun, 24 tahun dan 22 tahun masing masing 

memiliki persentase sebesar 15% (30responden). Berikutnya responden 

berusia 25 tahun sebesar 13% (26 responden), responden berusia 18 tahun 

10% (20 responden), responden berusia 19 tahun 8% (16 responden), 

responden berusia >26 tahun sebesar 4.7% (9 responden). 

51%

49%

Laki-Laki

Perempuan

48% 49% 49% 50% 50% 51% 51%

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Sumber: Hasil Pengolahan Menggunakan Ms. Excel 
Gambar 4.3: Jenis Kelamin Responden 
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Sumber : Hasil Pengolahan Data melalui Ms. Excel 

Gambar 4.4 Usia Responden 

4.3.5. Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan Gambar 4.5 dibawah ini, mayoritas pendidikan terakhir 

responden adalah SMA atau sedrajat sebanyak 28.60% (57 responden). 

Responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 berjumlah 69.90% (140 

responden), D1-D3 sebanyak 0.00% (0 orang), dan S2-S3 sebesar 1.50% (3 

responden). 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui Ms. Excel 

Gambar 4.5 Pendidikan terakhir responden 
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4.3.6 Pekerjaan Responden 

Berdasarkan Gambar 4.6 dibawah ini, pekerjaan responden yang 

mendominasi adalah pelajar/mahasiswa sebesar 57.10% (57 responden). 

Untuk Karyawan sebesar 35.3% (35 responden), wirausaha sebesar 6.00% (6 

responden), dan yang lainnya sebanyak 1.90% (2 responden).  

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui Ms.Excel 

Gambar 4.6 Pekerjaan responden 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Penelitian ini menerapkan analisis dengan SEM dalam pengujian 

hipotesis. Spesifikasi model dan Path diagram dalam penelitian ini telah 

dijelaskan pada bab III. Model penelitian terdiri atas 11 variabel, 5 hipotesis, 

dan 40 indikator untuk menguji hubungan antar variabel dalam model 

tersebut.  

4.4.2 Identifikasi Model 

Terdapat 3 kategori identifikasi, under-identified, just-identified, dan 

overidentified. Untuk menentukan kategori dari data yang dimiliki, cara yang 

57.10%

35%

6.00%

1.90%

Mahasiswa/Pelajar

Karyawan

Wirausaha

Lain-Lain

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Pekerjaan
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bisa dilakukan adalah dengan melihat degree of freedom dari data yang 

dimiliki. Hasil analisa degree of freedom adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.3 Computation of degrees of freedom 

Number of distinct sample moments 860 

Number of distinct parameters to be Estimated 131 

Degrees of freedom (860-131) 729 
Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22 

Dari tabel diatas diketahui bahwa output AMOS menunjukan nilai DF 

sebesar 729. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-

identified karena memiliki nilai DF>0 atau positif. Oleh karena itu, analisis data 

SEM dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika 

standardized loading factor (SLF) ≥ 0.5 dan yang idealnya adalah ≥ 0.7. 

Pengujian reliabilitas pada SEM menggunakan Average Variance Extended 

(AVE) dan Construct Reliability (CR) dengan batas reliabilitas yang baik 

adalah ≥ 0.7 untuk CR dan ≥ 0.5 untuk AVE (Hair et. Al, 2010). 
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Variabel 

Laten 

Indikator Uji Validitas  Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kesimpulan AVE 
≥ 0.5 

CR 
≥ 0.7 

Kesimpulan 

Product  PRO1 0.675 Valid  0.527 0.816 Reliabel  
PRO2 0.710 Valid 
PRO3 0.790 Valid 

 PRO4 0.724 Valid    
Price PRC1 0.766 Valid 0.556 0.866 Reliabel 

PRC2 0.714 Valid 
PRC3 0.826 Valid 
PRC4 0.747 Valid 

 PRC5 0.701 Valid    
Promotion  PRM1 0.738 Valid  0.536 0.825 Reliabel  

PRM2 0.928 Valid 
PRM3 0.638 Valid 
PRM4 0.078 Tidak Valid 

Place PLC1 0.757 Valid 0.609 0.821 Reliabel 
PLC2 0.906 Valid 
PLC3 0.659 Valid 

People PEO1 0.828 Valid 0.642 0.875 Reliabel 
PEO2 0.773 Valid 
PEO3 0.942 Valid 
PEO4 0.629 Valid 

Physical 
Evidence 

PE1 0.743 Valid 0.620 0.830 Reliabel 
PE2 0.843 Valid 
PE3 0.772 Valid 

Processes PR1 0.825 Valid 0.751 0.923 Reliabel 
PR2 0.929 Valid 
PR3 0.874 Valid 
PR4 0.835 Valid 

Perceived  PV1 0.842 Valid 0.724 0.887 Reliabel 
Value PV2 0.868 Valid    

 PV3 0.843 Valid    
Customer  CS1 0.941 Valid 0.799 0.922 Reliabel 

Satisfaction CS2 0.887 Valid    
 CS3 0.851 Valid    

Customer CL1 0.601 Valid 0.540 0.822 Reliabel 
Loyalty CL2 0.672 Valid    

 CL3 0.787 Valid    
 CL4 0.853 Valid    

Word of WOM1 0.892 Valid 0.779 0.913 Reliabel 
Mouth WOM2 0.913 Valid    

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan 

Reliabilitas (measurement) 

 

The Effect of Marketing Mix..., Muhammad Triya Rizky, Ma.-Ibs, 2018



82 
 

                        Indonesia Banking School 
   

Variabel 

Laten 

Indikator Uji  Validitas  Uji  Reliabilitas 

  Factor 
Loading 

Kesimpulan AVE 
≥ 0.5 

CR 
≥ 0.7 

Kesimpulan 

 WOM3 0.841 Valid    
Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan AMOS 22 

Berdasarkan Tabel 4.4 semua indikator dari setiap variabel dinyatakan 

valid dan reliabel karena memenuhi nilai yang telah disyaratkan yaitu semua 

variabel teramati memiliki nilai factor loading ≥ 0.5, AVE ≥0.5 dan CR 

≥0.7. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas model 

pengukuran (measurement model) memiliki nilai yang baik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu 

menjelaskan variabel laten yang dibentuk. 

4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Goodness of Fit 

Pengujian goodness of fit bertujuan untuk melihat seberapa baik 

spesifikasi model cocok dengan data sampel atau teramati. Nilai yang tinggi 

pada pengukuran goodness of fit sangat diharapkan. Berikut hasil analisis 

dari beberapa index goodness of fit: 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Goodness of Fit  

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 3.886 Good fit 

CFI ≥ 0.90 (good fit) 0.679 Poor fit 

RMSEA < 0.08 (good fit) 0.120 Poor fit 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

measurement (Lanjutan) 

 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22 
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Berdasarkan tabel 4.5, pada indikator pertama yaitu CMIN/DF adalah 

good fit karena hasil analisis menunjukkan nilai dibawah dari 5.0 yang 

berarti good fit. Pada indikator indikator CFI hasil menunjukkan bahwa 

CFI adalah poor fit karena berada di bawah 0.90. Pada indikator RMSEA 

menunjukkan poor fit karena hasil analisis di atas 0.08. 

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai 

hubungan sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Untuk 

pengujian hipotesis cara yang dilakukan adalah mengetahui signifikasi 

dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam model 

keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif 

dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data. 

Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai p > 0.05 maka 

hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data.  

Berikut hasil analisis data dari model keseluruhan: 

Tabel 4.6 Output Regression  

Hipotesis  Estimasi  p  Kesimpulan  

PV ← PRO -0.490 *** H1a Tidak didukung data 

PV ← PRC   0.561 *** H1b Didukung data 
PV ← PRM 0.121 0.003 H1c Didukung data 

PV ← PLC  0.113 0.015 H1d Didukung data 
PV ← PEO 0.176 ***  H1e Didukung data 

PV ← PE 0.080 0.161 H1f Tidak didukung data 
PV ← PR 0.266 *** H1g Didukung data 
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Hipotesis  Estimasi  p  Kesimpulan  
CS ← PV 0.985 *** H2 Didukung data 
CL ← CS 0.494 *** H3 Didukung data 

WOM ← CS 0.119 0.014 H4 Didukung data 
WOM ← CL 0.931 *** H5 Didukung data 
Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, analisa setiap hipotesis dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengaruh negatif product terhadap perceived value yang merupakan 

hipotesis 1a memiliki p-value sebesar ≤ 0.05 dimana memenuhi syarat p-

value ≤ 0.05 agar dapat di dukung oleh data, namun product terhadap 

perceived value tidak didukung oleh data karena estimasi negatif. Fakta 

bahwa produk yang dimiliki IBS tidak cukup berbeda dengan pendidikan 

tinggi lainnya terlihat dari nilai rata rata responden pada alat ukur product 

sebesar 4.725 pada skala 7, serta pada penelitian ini menunjukan indikator 

PRO4 (Menurut saya IBS memberikan kebutuhan mahasiswa untuk 

menghadapi dunia kerja dimasa yang akan datang) memiliki mean terendah 

dengan nilai 4,18 dimana nilai tersebut di bawah nilai rata-rata variabel 

product. 

2. Price terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap Perceived Value 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.561, dan untuk nilai 

p dari hipotesis tersebut adalah ≤ 0.05 yang berarti nilai p ≤ 0.05. Maka dari 

hasil tersebut hipotesis Price terbukti berpengaruh positif terhadap 

Perceived Value dan didukung oleh data. Namun pada indikator PRC2 (bagi 

Tabel 4.6 Output Regression (Lanjutan) 

 

The Effect of Marketing Mix..., Muhammad Triya Rizky, Ma.-Ibs, 2018



85 
 

                        Indonesia Banking School 
   

saya IBS memberikan potongan harga yang baik) memiliki mean terendah 

sebesar 4.34, dimana nilai tersebut dibawah nilai rata-rata variabel price 

sebesar 4.668. 

3. Pengaruh Promotion terhadap perceived value yang merupakan hipotesis 1c 

memiliki karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu 0.121, serta 

p-value sebesar 0.003 yang berarti memenuhi syarat p-value ≤ 0.05 agar 

dapat didukung oleh data. Namun pada indikator PRM4 (IBS telah 

memanfaatkan internet secara maksimal sebagai salah satu media iklan 

produk-produknya) memiliki mean terendah sebesar 4.89. Hasil tersebut 

menunjukan di bawah nilai rata-rata variabel promotion, yaitu sebesar 

5.062. 

4. Place memiliki pengaruh yang positif terhadap Perceived Value karena nilai 

estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.113, dan nilai p dari hipotesis 

tersebut adalah 0.015 yang berarti nilai p ≤ 0.05. Maka dari hasil tersebut 

hipotesis Place terbukti berpengaruh positif terhadap Perceived Value dan 

didukung oleh data. Namun pada indikator PLC3 (Menurut saya IBS 

memiliki aksesibilitas yang mudah) memiliki mean terendah sebesar 4.125. 

Hasil tersebut menunjukan di bawah nilai rata-rata variabel place, yaitu 

sebesar 5.355. 

5. People memiliki pengaruh yang positif terhadap Perceived Value karena 

nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.176, dan untuk nilai p dari 

hipotesis tersebut adalah ≤ 0.05 yang berarti nilai p ≤ 0.05. Maka dari hasil 

tersebut hipotesis People terbukti berpengaruh positif terhadap Perceived 
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Value dan didukung oleh data. Namun pada indikator PEO1 (Saya merasa 

mendapatkan layanan yang cepat tanpa ada penundaan karena birokrasi dan 

prosedur IBS) menunjukan nilai mean terendah yaitu sebesar 4.505, nilai 

tersebut menunjukan dibawah nilai rata-rata variabel people yaitu sebesar 

4.748.  Hal tersebut menunjukan perlunya perhatian khusus agar dapat 

meningkatkan nilai dari PEO1. 

6. Pengaruh negatif Physical Evidence terhadap Perceived Value yang 

merupakan hipotesis 1f tidak didukung oleh data karena memiliki nilai p-

value sebesar 0.161 dimana tidak memenuhi syarat p-value ≤ 0.05 agar 

dapat didukung oleh data. Physical evidence yang dimiliki oleh IBS tidak 

mempengaruhi secara mendalam kepada para mahasiswa dan alumni, 

perlunya peningkatan pada perlengkapan serta perlatan untuk proses belajar 

mengajar. Fakta ini dibuktikan oleh mean dari indikator PE1 memiliki nilai 

terendah yaitu sebesar 5.115, dimana nilai tersebut menunjukan dibawah 

nilai rata-rata variabel physical evidence yaitu sebesar 5.160. 

7. Processes memiliki pengaruh yang positif terhadap Perceived Value karena 

nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.266, dan untuk nilai p dari 

hipotesis tersebut adalah ≤ 0.05 yang berarti nilai p ≤ 0.05. Maka dari hasil 

tersebut hipotesis Processes terbukti berpengaruh positif terhadap 

Perceived Value dan didukung oleh data. Namun pada indikator PR3 (Saya 

merasa IBS memiliki mekanisme kerja yang baik) memiliki nilai mean 

terendah yaitu, sebesar 4.88 dari nilai rata rata variabel processes sebesar 

5.021. 
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8. Perceived Value memiliki pengaruh yang positif terhadap Customer 

Satisfaction karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.985, dan 

untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah ≤ 0.05 yang berarti nilai p ≤ 0.05. 

Maka dari hasil tersebut hipotesis Perceived Value terbukti berpengaruh 

positif terhadap Customer Satisfaction dan didukung oleh data. 

9. Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Loyalty karen nilai estimasi menunjukan gasil positif yaitu 0.494, dan nilai 

p dari hipotesis tersebut adalah ≤ 0.05 yang berarti nilai p ≤ 0.05. maka dari 

hasil tersebut hipotesis Customer Satisfaction terbukti berpengaruh positif 

terhadap Customer Loyalty dan didukung oleh data. Hal ini dibuktikan oleh 

nilai rata-rata variabel Customer Satisfaction sebesar 4.621, namun pada 

indikator CS2 (pelayanan yang diberikan IBS memenuhi harapan saya) 

memiliki nilai mean terendah yaitu sebesar 4.56 

10. Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Word of Mouth 

karena nilai estimasi menunjukan gasil positif yaitu 0.119, dan nilai p dari 

hipotesis tersebut adalah 0.014 yang berarti nilai p ≤ 0.05. maka dari hasil 

tersebut hipotesis Customer Satisfaction terbukti berpengaruh positif 

terhadap Word of Mouth dan didukung oleh data. Hal ini dibuktikan oleh 

nilai rata-rata variabel Customer Satisfaction sebesar 4.621, namun pada 

indikator CS2 (pelayanan yang diberikan IBS memenuhi harapan saya) 

memiliki nilai mean terendah yaitu sebesar 4.56 

11. Customer Loyalty memiliki pengaruh positif terhadap Word of Mouth 

karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu 0.931, dan nilai p dari 
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hipotesis tersebut adalah ≤ 0.05 yang berarti nilai p ≤ 0.05. maka dari hasil 

tersebut hipotesis Customer Loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap 

Word of Mouth dan didukung oleh data. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata 

rata yang dimiliki oleh variabel customer loyalty sebesar 4.878, namun 

indikator CL1 memiliki nilai mean terndah dengan nilai 4.155. 

4.5. Pembahasan 

 Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukan bahwa seluruh 

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reabilitas, serta 

model pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil 

pengujian hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, 9 hipotesis 

terbukti berpengaruh positif dan 2 hipotesis tidak terbukti berpengaruh 

positif. Berikut pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis 

penelitian ini: 

4.5.1. Pengaruh Product terhadap Perceived Value 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa product tidak memiliki 

pengaruh positif terhadap perceived value. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa produk yang diberikan IBS tidak memiliki pengaruh yang positif 

terhadap konsumen terhadap nilai yang diterima oleh konsumen IBS. Hasil 

tersebut bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang 

menyimpulkan bahwa product memiliki pengaruh positif terhadap   

perceived value (Michael & Ilkka, 2007). Penjelasan akan hasil ini adalah 

bahwa produk yang dimiliki IBS dipersepsikan tidak memiliki perbedaan 
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yang cukup mendalam dengan pendidikan tinggi lainnya serta kurangnya 

sosialisasi tentang keunggulan produk-produk yang dimiliki oleh IBS. 

4.5.2. Pengaruh Price terhadap Perceived Value. 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa price 

terbukti berpengaruh positif terhadap perceived value. Hasil tersebut 

mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa 

price  memiliki pengaruh positif terhadap perceived value (Cengiz & Yayla, 

2007). Faktor harga dinilai mahasiswa dan alumni memiliki harga yang baik 

karena dengan fasilitas, layanan, dan cara pembelajaran di IBS yang 

didapatkan sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkan.  

4.5.3. Pengaruh Promotion terhadap Perceived Value. 

 Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

promotion terbukti berpengaruh positif terhadap perceived value. Hasil 

tersebut mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang juga menyimpulkan 

bahwa promotion memiliki pengaruh positif terhadap perceived value 

(Cengiz & Yayla, 2007). Para mahasiswa dan alumni menilai promotion 

yang dilakukan oleh pihak IBS dilakukan secara menarik dan jujur apa yang 

sudah diucapkan saat promosi terealisasi saat menjalankan perkuliahan.  

4.5.4. Pengaruh Place terhadap Perceived Value. 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa place 

berpengaruh positif terhadap perceived value. Hasil tersebut 

mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa 
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place  memiliki pengaruh positif terhadap perceived value (Cengiz & Yayla, 

2007). Tempat atau lokasi yang dimiliki IBS dinilai oleh para mahasiswa 

dan alumni sebagai tempat yang strategis, karena memiliki kedekatan 

dengan pusat bisnis lainnya serta dapat dijangkau dengan mudah. 

4.5.5. Pengaruh Physical Evidence terhadap Perceived Value. 

 Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa place 

tidak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap perceived value. Hasil ini 

bertolak belakang dengan hasil pada penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh (Sari, 2015). (Sari, 2015) Dalam penelitiannya dikatakan bahwa 

physical evidence terbukti signifikan terhadap penilaian konsumen. 

Penjelasan akan hasil ini adalah physical evidence yang dimiliki oleh IBS 

tidak mempengaruhi secara mendalam kepada para mahasiswa dan alumni, 

perlunya peningkatan pada perlengkapan serta perlatan untuk proses belajar 

mengajar.  

4.5.6. Pengaruh Processes terhadap Perceived value 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

processes berpengaruh positif terhadap perceived value. Hasil tersebut 

mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa 

processes  memiliki pengaruh positif terhadap perceived value (Kalsum, 

2008). (Kalsum, 2008) Menyatakan jika konsumen merasakan kemudahan 

dalam birokrasi serta mendapatkan layanan yang memadai konsumen akan 

merasa senang, namun jika tidak konsumen akan merasakan sebaliknya. 

Penjelasan akan hasil ini adalah para mahasiswa dan alumni IBS merasa 
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puas terhadap pelayanan dari IBS yang tidak menunda serta disusahkan oleh 

birokrasi IBS.  

4.5.7. Pengaruh People terhadap Perceived Value 

 Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa people 

berpengaruh positif terhadap perceived value. Hasil tersebut 

mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa 

people memiliki pengaruh positif terhadap perceived value (Poernomo, 

2009). Penjelasan akan hal ini adalah mahasiswa serta alumni IBS merasa 

puas dengan pelayanan yang di berikan SDM yang dimiliki oleh IBS.  

4.5.8. Pengaruh Perceived Value terhadap Customer Satisfaction 

 Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa perceived value memiliki 

perngaruh positif terhadap customer satisfaction. Hasil tersebut 

mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa perceived 

value memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction (Cengiz & 

Yayla, 2007). Penjelasan akan hal ini adalah mahasiswa serta alumni IBS 

merasa puas terhadap perceived value (harga, kualitas pembelajaran, 

kualitas layan, citra dan hubungan) yang dimiliki oleh IBS. 

4.5.9. Pengaruh Customer Satisfaction terhadap Customer Loyalty 

 Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa customer satisfaction 

memiliki pengaruh positif terhadap customer loyalty. Hasil tersebut 

mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa customer 

satisfaction memililki pengaruh positif terhadap customer loyalty (Anchan, 
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2011). Penjelasan akan hasil ini membuktikan bahwa kepuasan mahasiswa 

dan alumni IBS diterima secara positif sehingga dapat membangun loyalitas 

terhadap IBS, para mahasiswa serta alumni IBS merasa kebutuhan dan 

keinginannya cukup terpenuhi di IBS. 

4.5.10. Pengaruh Customer Loyalty terhadap Word of Mouth 

Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa customer loyalty memiliki 

pengaruh positif terhadap word of mouth. Hasil tersebut mengkonfirmasi 

penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa customer loyalty memililki 

pengaruh positif terhadap word of mouth (Cengiz & Yayla, 2007). 

Penjelasan akan hal ini membuktikan bahwa mahasiswa serta alumni IBS 

menunjukan sikap loyal terhadap IBS dan berniatan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tingg (S2) di IBS serta bersedia 

memberitahukan hal positif IBS kepada teman, saudara, dan keluarga 

responden. 

4.5.11. Pengaruh Customer Satisfaction terhadap Word of Mouth  

 Hasil uji hipotesis ini membuktikan bahwa customer satisfaction 

memiliki pengaruh positif terhadap Word of Mouth. Hal tersebut 

mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa customer 

satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap word of mouth (Cengiz & 

Yayla, 2007). Penjelasan akan hal ini membuktikan bahwa mahasiswa dan 

alumni IBS merasa puas terhadap apa yang didapatkan selama di IBS serta 

bersedia memberitahu hal positif terkait IBS kepada teman, saudara dan 

keluarga responden. 
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4.6. Implikasi Managerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang di atas, setidaknya ada dua implikasi 

manajerial bagi marketer yang menggunakan word of mouth sebagai wahana 

pemasaran yaitu: 

1. Memperhatikan variabel product yang mempengaruhi 

perceived value, jika disusun berdasarkan skala prioritas 

sesuai dengan koefisien estimasi yang diperoleh dalam uji 

hipotesis, penekanan diberikan kepada aspek product yang 

memadai. Disisi lain, pemasar juga tetap perlu 

meminimalkan kemungkinan terjadinya efek pendukung 

dari variabel lainnya walaupun hal ini masih perlu 

dikonfirmasi secara lebih spesifik pada penelitian lanjutan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produk yang dimiliki 

IBS tidak cukup berbeda dengan pendidikan tinggi lainnya 

terlihat dari nilai rata rata responden pada alat ukur product 

sebesar 4.725 pada skala 7, serta pada penelitian ini 

menunjukan bahwa indikator PRO4 (Menurut saya IBS 

memberikan kebutuhan mahasiswa untuk menghadapi dunia 

kerja dimasa yang akan datang) memiliki mean terendah 

dengan nilai 4,18 dimana nilai tersebut di bawah nilai rata-

rata variabel product, menunjukan bahwa penilaian terhadap 

produk yang dimiliki IBS belum sesuai dengan keinginan 

serta kebutuhan mahasiswa/alumni sehingga diharapkan IBS 
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menambah kualitas produk yang dimiliki, serta sosialisasi 

serta promosi akan kelebihan produk yang telah dimiliki oleh 

IBS. Sedangkan average value variabel tertinggi 

dipertahankan karena menjadi perhatian utama responden 

terhadap variabel tersebut. 

2. Mengupayakan terbentuknya sikap positif physical evidence 

terhadap perceived value. Dengan terbentuknya sikap 

positif, maka tujuan pemasaran berupa meningkatnya niatan 

konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan kembali 

suatu produk atau layanan akan semakin mungkin tercapai 

salah satunya yang disebabkan oleh physical evidence. Disisi 

lain, terbentuknya sikap positif terhadap word of mouth juga 

akan mendorong konsumen untuk dengan sukarela 

menyebarluaskan kembali layanan yang pernah mereka 

dapatkan kepada orang lain serta meningkatkan kepuasan 

konsumen dan loyalitas konsumen. Hal ini dalam kondisi 

tertentu bahkan dapat berujung pada terbentuknya efek viral 

dari pengalaman yang disapatkan melalui word of mouth. 

Fakta ini dibuktikan oleh mean dari indikator PE1 memiliki 

nilai terendah yaitu sebesar 5.115, dimana nilai tersebut 

menunjukan dibawah nilai rata-rata variabel physical 

evidence yaitu sebesar 5.160. Hal tersebut sudah cukup 

sesuai dengan harapan para mahasiswa serta alumni, namun 
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disisi lain Ibs perlu menungkatkan perlengkapan serta 

peralatan yang digunakan saat ini agar mahasiswa dan 

alumni lebih merasa puasa dengan apa yang sudah diberikan 

oleh IBS. Sedangkan average value tertinggi dipertahankan 

karena menjadi perhatian utama responden terhadap variabel 

tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aspek marketing 

mix terhadap perceived value, perceived value terhadap customer 

satisfaction, customer satisfaction terhadap customer loyalty serta 

implikasi pemasarannya terhadap word of mouth. Penelitian ini merupakan 

ekspansi dari kerangka penelitian sebelumnya (Cengiz & Yayla, 2007) 

dengan penambahan people, physical evidence, dan processes sebagai 

variabel tambahan. Hasil analisis melalui pendekatan SEM menunjukan 

secara umum hipotesis yang diajukan terbukti, kecuali untuk 2 hipotesis 

negatif tidak terbukti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis pada 

bab sebelumnya, maka kesimpulan ini adalah: 

1. Product tidak terbukti berpengaruh positif terhadap 

perceived value 

2. Price terbukti positif terhadap perceived value 

3. Promotion terbukti berpengaruh positif terhadap perceived 

value 

4. Place terbukti berpengaruh positif terhadap perceived value 

5. People terbukti berpengaruh positif terhadap perceived 

value 
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6. Physical evidence terbukti berpengaruh positif terhadap 

perceived value 

7. Processes terbukti berpengaruh positif terhadap perceived 

value 

8. Perceived value terbukti berpengaruh positif terhadap 

customer satisfaction 

9. Customer satisfaction terbukti berpengaruh terhadap 

customer loyalty 

10. Customer satisfaction terbukti berpengaruh terhadap word of 

mouth 

11. Customer loyalty terbukti berpengaruh terhadap word of 

mouth 

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjut 

 Karakteristik desain penelitian deskriptif yang hanya dapat 

memotret fakta empiris untuk menguji hipotesis dapat di pandang sebagai 

salah satu keterbatasan pada penelitian ini yang menyebabkan dampak 

negatif product dan physical evidence belum dapat ditangkap pada 

penelitian ini. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran 

bagi marketer yang menggunakan word of mouth untuk sarana pemasaran 

maupun penelitian lanjutan yang akan lebih dalam membahas mengenai 

word of mouth. Adapun saran bagi para marketer dan penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi marketer  

 Dalam membangun word of mouth hendaknya agar 

selalu mengutamakan aspek yang dapat meningkatkan 

kualitas bauran pemasaran, khususnya dari segi perbaikan 

product dan physical evidence agar lebih berinovatif untuk 

dapat terus meningkatkan sikap positif konsumen serta 

melakukan promosi akan keunggulan product serta physical 

evidence terhadap calon mahasiswa.  

2. Bagi penelitian selanjutnya 

 Pertama, melakukan pengujian kembali dengan 

memilih objek word of mouth yang memiliki derajat product 

dan physical evidence yang lebih kuat. Kondisi tersebut 

dapat diperluas dengan pemilihan sample responden yang 

lebih sensitif terhadap product dan physical evidence 

misalnya kalangan yang lebih dewasa atau lebih memiliki 

keterbatasan waktu dibandingkan dengan generasi 

millennial yang di uji pada penelitian ini. 

 Kedua, penelitian lebih mendalam dapat dilakukan 

melalui pendekatan eksperimental, sehingga product dan 

physical evidence pada kadar yang berbeda-beda guna 

meningkatkan sensitivitas penelitian dalam menangkap 

dampak negatif product dan physical evidence terhadap 

perceived value, dalam hal ini word of mouth. 
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