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ABSTRACT 

 

 Along with the improvement and development of technology in the era of 

globalization, the quality of human resources becomes a serious concern. In this case the 

education plays a very important, ranging from basic education to higher education. 

Thus, the government made various efforts to encourage and improve the quality of 

human resources in Indonesia. Therefore, the author examines the factors that influence 

high school students in choosing Universities in Jakarta. The factors that influence it are 

motivation, cost college of physical evidence, the reference group an the economic 

situation in the college selection. 

 The method used is factor analysis, as seen from the results of KMO (Keiser 

Mayer-Olkin), the total variance explained, and the matrix component. The questionnaire 

was distributed to 100 respondents made students SMA 60, SMA 67 and each of which 

reside in the area South and East Jakarta.  

 The results of managerial implications is found that there is a dominant factor, 

which affect high school students in choosing a college, the college of physical evidence, 

and cost. The two dominant factors, as advocates influencing high school students in 

choosing a college that is the motivation, the reference group, and state of the economy. 

 

Keyword : consumer behavior, factor that affect cosumer behavior, decision making-

process. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1  Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan peningkatan dan perkembangan teknologi dalam era globalisasi,  

maka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian serius,  

karena hanya SDM yang berkualitas yang dapat bersaing dalam era globalisasi.  Dalam 

peningkatan kualitas SDM tersebut, pendidikan memegang peranan yang sangat penting, 

mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Indonesia menghadapi masalah 

yang sangat serius dalam kualitas SDM, yang disebabkan kualitas pendidikan di 

Indonesia masih sangat memprihatinkan.Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam 

mendorong dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.  Namun semuanya terpulang 

kepada keinginan dan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikan yang 

diberikan oleh pemerintah.  Banyak faktor yang mempengaruhi minat masyarakat 

terutama anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah maupun di 

perguruan tinggi.  

Menurut Todaro (2000) Tingkat pendidikan seseorang walaupun banyak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat nonpasar (atau nonekonomis), namun secara 

umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan 

permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, ada dua hal yang paling berpengaruh 

terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yakni: (1) harapan bagi 

seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan 

yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang, hal ini merupakan 

manfaat pendidikan individual bagi 
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siswa dan/atau keluarganya; serta (2) biaya-biaya sekolah, baik yang bersifat langsung 

maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan/atau 

keluarganya. Dengan demikian, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelajar SMA 

tersebut untuk memilih perguruan tinggi yang mereka inginkan antara lain motivasi 

pelajar tersebut untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, bukti fisik dari 

perguruan tinggi tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk masuk ke perguruan tinggi, 

kelompok referensi,  dan keadaan ekonomi dari pelajar tesebut.  

Maka dari itu perguruan tinggi menawarkan berbagai program studi yang dapat 

dipilih oleh siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya.  Masing-masing program 

studi tersebut juga akan mengarahkan pilihan pekerjaan yang dapat diperoleh oleh 

lulusan perguruan tinggi tersebut.  

Berdasarkan  uraian diatas ,  maka penelitian ini diberi judul: “ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR SMA DALAM MEMILIH 

PERGURUAN TINGGI DI JAKARTA (Studi pada SMA Negeri 60 dan SMA Negeri 

67) 

1. 2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Faktor apa sajakah yang dipertimbangkan oleh pelajar SMA dalam pemilihan 

perguruan tinggi di Jakarta? 

b. Faktor mana yang berpengaruh paling dominan terhadap pemilihan perguruan 

tinggi di Jakarta? 
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1. 3  Pembatasan Masalah 

Di dalam pembatasan masalah analisa faktor pelajar SMA dalam memilih 

perguruan tinggi di Jakarta dengan ini perlu membatasi ruang lingkup penelitian. 

Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami sesuai 

dengan tujuan pembatasan.  

a. Responden dalam penelitian ini adalah Pelajar SMAN 60 dan 67 kelas 3 di 

Jakarta, karena mereka telah mengalami proses pengambilan keputusan 

sehingga mereka telah sepenuhnya sadar akan variabel-variabel yang 

mempengaruhi mereka dan SMA kedua tersebut dipilih, karena kemudahan 

dalam mencari informasi. 

b.   Penelitian ini dilakukan di Jakarta ( November 2011 – Januari 2012 ).  

1. 4 Tujuan Penelitian 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengolah,  

menganalisis,  dan mengintepretasikan data mengenai beberapa faktor-faktor pelajar 

SMA dalam memilih perguruan tinggi di Jakarta.  

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah ; 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa sajakah yang dipertimbangkan 

oleh pelajar SMA dalam pemilihan perguruan tinggi di Jakarta? 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor mana yang berpengaruh paling 

dominan terhadap pemilihan perguruan tinggi di Jakarta? 
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1.5 Manfaat Penelitian 

a. Memberikan gambaran tentang pengaruh faktor motivasi, biaya, bukti 

fisik perguruan tinggi, kelompok referensi, dan keadaan ekonomi dalam 

pemilihan perguruan tinggi di Jakarta 

b.  Bagi institusi yang terkait hasil penelitian ini dapat membantu 

memberikan masukan dan pertimbangan bagi strategi komunikasi 

pemasaran.  

c. Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis 

untuk mempelajari makalah yang tedapat pada faktor motivasi, biaya, 

bukti fisik perguruan tinggi,  kelompok referensi dan keadaan ekonomi. 

Manfaat lain untuk penulis adalah mencapai gelar Sarjana Ekonomi 

program studi manajamen.  

1. 6  Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab,  yaitu: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang melatar belakangi 

pemilihan judul penelitian. Selain itu juga dijelaskan mengenai masalah 

penelitian yang terdiri dari pembatasan masalah dan perumusan masalah 

untuk dijadikan pertanyaan yang akan dibahas pada bab IV.  Selanjutnya 

juga akan dipaparkan mengenai tujuan serta manfaat dari penulisan ini.  

Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan yang 

menjelaskan struktur  isi dari penelitian ini. 
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BAB II LANDASAN  TEORI 

Bab ini mencakup tentang kerangka pemikiran yang merupakan 

rangkuman dari hasil tinjauan pustaka dengan mengaitkan langsung teori 

yang sudah ada dengan masalah yang akan diteliti.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran mengenai metodologi yang digunakan 

dalam penelitian, yang mencakup objek penelitian, jenis penelitian dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, uji 

instrumen, analisa faktor, serta teknik operasional variabel. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang faktor yang 

mempengaruhi pelajar SMA dalam memilih perguruan tinggi di Jakarta,  

serta mengenai profil responden dari pengambilan kuesioner.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan yang diambil dengan melihat 

permasalahan yang dijawab pada bab pembahasan. Dalam hal ini penulis 

mencoba menguraikan hasil-hasil yang telah ditemukan dari adanya 

penelitian untuk selanjutnya mencoba memberikan saran-saran perbaikan 

demi memberikan layanan yang lebih baik di kemudian hari. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

  Peneliti telah melakukan berbagai studi kepustakaan dan artikel di berbagai media 

yang dapat digunakan peneliti sebagai data untuk mendukung dan memberikan masukan 

bagi penulisan skripsi ini.  

2.1.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan 

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan berkembang.  Arti 

pemasaran menurut Philip Kotler ( 2005; 10 ) adalah “ Proses sosial yang dengan proses 

itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang 

bernilai dengan pihak lain”.  Manajemen Pemasaran itu sendiri dapat kita definisikan yaitu 

seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkan, mempertahankan, dan 

menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian 

nilai pelanggan yang unggul.  

2.1.2 Konsep Pemasaran  

   Kegiatan pemasaran hendaknya dilakukan menurut filosofi pemasaran yang efisien, 

efektif, dan bertanggung jawab sosial yang telah dipikirkan secara matang. Sebenarnya, ada 

lima konsep yang bersaing yang dijadikan sebagai pedoman oleh organisasi untuk 
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melakukan kegiatan pemasaran: konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, 

konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. 

Berdasar Kotler (2002, 22) konsep pemasaran menegaskan bahwa: 

“ Kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan 

tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan,  

menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang 

terpilih. ” 

Konsep pemasaran Kotler tersebut menekankan pada nilai pelanggan yang harus 

dikomunikasikan kepada pasar sasaran dengan lebih efektif dibandingkan dengan pesaing 

– pesaing lainnya.  

Konsep pemasaran Kottler tersebut memiliki maksud yang hampir sama dalam 

Kotler dan Gary Armstrong (2001: 23) yang mengatakan bahwa: “ untuk mencapai tujuan 

organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran (target 

market) dan memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan efisien daripada yang 

dilakukan oleh pesaing. ” 

Konsep pemasaran memandang dari luar ke dalam.  Konsep ini dimulai dari pasar 

yang dikenal baik, berfokus pada kebutuhan pelanggan, mengkoordinasikan semua 

aktivitas pemasaran yang mempengaruhi pelanggan dan membuat laba dengan 

menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan nilai dan kepuasan 
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pelanggan. Dengan konsep pemasaran, organisasi membuat apa yang diinginkan 

pelanggan,  dan karenanya memuaskan pelanggan dan menghasilkan laba.  

Sedangkan menurut Sofyan Assauri (1998: 76) adalah  

“ Konsep pemasaran adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang 

berorientasi kepada keputusan dan keinginan konsumen dengan didukung untuk 

kegiatan – kegiatan pemasaran terpadu yang daiarahkan untuk memberikan kepuasan 

konsumen sebagai kunsi keberhasilan organisasi dalam usahanya, mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan”.  

Konsep pemasaran dibagi menjadi 4 unsur,  yaitu  

1.  Orientasi pada konsumen 

2.  Kegiatan pemasaran yang terpadu 

3.  Keputusan kosumen / pelanggan 

4.  Tujuan perusahaan jangka panjang 

 Konsep pemasaran mengajarkan bahwa kegiatan pemasaran suatu perusahaan harus 

dimulai dengan usaha mengenal dan memuaskan kebutuhan konsumen.  Konsep pemasaran 

berbeda dengan falsafah bisnis terdahulu yang berorientasi pada produk dan penjualan 

dimana konsep – konsep tersebut berorientasi pada produk perusahaan dan meningkatkan 

kegiatan penjualan untuk menaikkan volume penjualan yang menguntungkan 
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2.1.3  Konsep Nilai dan Kepuasan Pelanggan 

 Bagaimana konsumen memilih diantara banyak produk yang dapat memenuhi 

kebutuhannya.  Jawabannya atas pertanyaan ini menurut Philip Kotler (2005:13) terletak 

pada konsep nilai pelanggan.  Konsumen akan membentuk suatu perkiraan kemampuan 

setiap produk untuk memenuhi kelompok kebutuhannya.  Ia akan menentukan peringkat 

produk dari yang paling memenuhi sampai yang paling tidak memenuhi kebutuhannya.  

 Tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasaaan kepada pembeli 

sasaran.  Pembeli memilih diantara beraneka ragam tawaran yang dianggap memberikan 

nilai yang paling banyak. Nilai dapat dilihat terutama sebagai kombinasi mutu,  jasa,  dan 

harga yang disebut tiga serangkai nilai pelanggan. Nilai yang dipikirkan pelanggan adalah 

selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran 

tertentu dan alternatif-alternatif lain yang dipikirkan.Nilai pelanggan total adalah nilai 

moneter yang dipirkan atas sekumpulan manfaat ekonomis, fungsional,  dan psikologis yang 

diharapkan oleh pelanggan atas tawaran pasar tertentu. Nilai meningkat jika mutu dan 

layanannya meningkat serta menurun jika harganya menngkat.  

 Lebih khusus lagi, kita dapat mendefinisikan nilai (value) sebagai rasio antara 

banyaknya yang diperoleh pelanggan dan banyaknya yang diberikan pelanggan.  Pelanggan 

mendapatkan manfaat dan mengeluarkan biaya. Manfaat tersebut mencakup manfaat 

fungsional dan emosional. Biaya mencakup biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan 

biaya fisik.  
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Berdasarkan Philip Kotler (2005:13) Pemasar dapat meningkatkan nilai tawaran pelanggan 

dengan beberapa cara, yaitu: 

a. Meningkatkan manfaat 

b. Menurunkan biaya dan harga 

c. Meningkatkan manfaat dan menurunkan biaya 

d. Meningkatkan manfaat lebih besar daripada kenaikan biaya 

e. Menurunkan manfaat lebih kecil daripada penurunan biaya 

2.1.4 Tinjauan Tentang Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi adalah organisasi dalam usaha pendidikan yang menghasilkan 

produk berupa jasa pendidikan dan harus dipasarkan kepada konsumen. ( Fitriyati Husnul 

Yulita, 2005 ). 

Menurut Ndara Taliziduhu (1998:188) 

“Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai suatu proses 

produk.  Ada 2 macam produk: 

1.  Nilai tambah manusiawi yang diperoleh mahasiswa yang bersangkitan, sehingga 

diharapkan siap memasuki dunia nyata dalam masyarakat. Termasuk dalam kategori 

ini pembentukan dan transformasi nilai.  Inilah produk perguruan tinggi sebagai proses 

edukatif dan proses pertimbangan (value judgement) 

2.     Temuan ilmiah (scientific discoveries) dan inovasi teknologi (technological innovation)   

inilah produk perguruan tinggi sebagai proses riset. ” 
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Dalam mengelola Perguruan Tinggi harus diangkat satu hal unik dan khas oleh 

lembaga pendidikan yaitu mahasiswa sebagai bahan baku yang hendak di bentuk (diproses) 

sekaligus sebagai konsumen yang berkepentingan mahasiswa juga sebagai modal utama 

(yang membiayai) proses tersebut dan gilirannya akan menjadi produsen pada lembaga yang 

sama (regenerasi).   

2. 1. 5 Perilaku Konsumen 

Sebelum kita melakukan proses membeli atau mengambil keputusan dalam hal 

pembelian barang maupun jasa,  setiap perusahaan barang maupun jasa sebaiknya meneliti 

secara rinci pembelian keputusan konsumen. Apa yang mereka beli, dimana mereka 

membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli,  serta mengapa mereka membeli.  

Para pemasar harus mengetahui dan mempelajari perilaku dari calon si pembeli atau 

konsumen.  Seperti prinsip pemasaran, Philip Kotler (2005: 10) yang kita sudah diketahui 

yaitu ; “ proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan,  menawarkan,  dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. ” 

Menurut Philip Kotler (2005:10), Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan melayani 

kebutuhan dan keinginan konsumen sasaran. Untuk itu, mereka harus harus mengenal 

konsumennya dengan lebih baik. Para pemasar harus mempelajari keinginan, persepsi, 

preferensi dan perilaku belanja pelanggan sasaran mereka. Hasil yang didapat akan 

memberikan petunjuk untuk mengembangkan produk-produk baru, ciri-ciri produk, harga, 

saluran, pesan dan unsur bauran pemasaran lainnya. Dengan kata lain pengertian yang 
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mendalam mengenai perilaku konsumen akan membantu dan penting bagi kesuksesan 

jangka panjang dari setiap program pemasaran.  

Kajian lain menjelaskan” perilaku konsumen adalah kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan 

tersebut”. (Basu Swastha dan T. Hani Handoko: 2000).   

Menurut Ajzen (1991) perilaku konsumen dapat dilihat dari beberapa tingkatan 

dimulai dari perhatian ekstrim proses psikologi ke konsentrasi pada institusi sosial pada sisi 

lainnya. Pada tingkat menengah cenderung difokuskan pada psikologi personal dan sosial, 

pemanfaatan individual secara penuh yang memproses informasi yang ada melemahkan 

pengaruh faktor biologi dan lingkungan pada perilaku. Konsep yang mengarah kepada 

disposisi perilaku, seperti sikap sosial dan keanehan pribadi, merupakan peran penting 

dalam usaha memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia.  

2.1.5.1 Jenis Perilaku Konsumen 

Perilaku membeli sangat berbeda antara individu satu dengan lainnya pada suatu 

produk. Perilaku pembelian berbeda untuk sebuah produk misalnya pasta gigi, raket tenis,  

kamera mahal, mobil baru dan jenis produk lainnya. Semakin kompleks keputusan biasanya 

akan melibatkan semakin banyak pihak yang terkait dan semakin banyak pihak yang terkait 

dan semakin banyak pertimbangan.  
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Menurut Kottler dan Gary Armstrong (2001: 219), terdapat tipe – tipe perilaku 

membeli berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara berbagai 

merek,  yang dipergunakan pada Tabel 2. 1 

Tabel 2. 1 

Tipe – tipe perilaku konsumen 

 Keterlibatan tinggi Keterlibatan rendah 

Perbedaan yang mendasar 

yang ada di antara merk 

Perilaku membeli yang 

komplek 

Perilaku membeli yang 

mencari variasi 

Sedikit perbedaan di antara 

merk yang ada 

Perilaku membeli yang 

mengurangi ketidakcocokan 

Perilaku membeli karena 

kebiasaan 

Sumber: Philip Kottler dan Gary Armstrong,  Principle Marketing,  Edisi 8,  Jilid 1,  

Erlangga 2001: 221.   

Pada tabel tersebut terdapat empat perilaku membeli konsumen yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Perilaku Membeli yang Kompleks (Complex Buying Behaviour) 

Konsumen menjalankan perilaku membeli yang kompleks ketika benar – benar 

terlibat dalam pembelian dan mempunyai pandangan – pandangan yang berbeda 

antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Konsumen mungkin terlibat 

ketika produknya mahal, beresiko,  jarang dibeli,  dan sangat menonjolkan ekspresi 

diri. Biasanya,  konsumen harus banyak belajar mengenai kategori produk tersebut.  
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Pembeli ini akan melalui proses belajar mengenai kategori produknya, sikap,  

kemudian membuat pilihan pembelian yang dipikirkan masak- masak.   

Dari pembahasan tersebut dapat dikemukakan bahwa perilaku membeli yang 

kompleks merupakan perilaku membeli konsumen dalam berbagai situasi 

bercirikan keterlibatan mendalam konsumen dalam membeli,dan adanya perbedaan 

pandangan yang signifikan antar merek yang satu dengan yang lain.   

2. Perilaku Membeli yang Mengurangi Ketidakcocokan (Dissonance-reducing buying 

behaviour) 

Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan terjadi ketika konsumen 

sangat terlibat dengan pembelian yang mahal, jarang, dan beresiko,  tetapi hanya 

melihat sedikit perbedaan di antara merek – merek yang ada.   

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidakcocokan pasca 

pembelian (merasa tidak nyaman setelah membeli) ketika konsumen menemukan 

kelemahan – kelemahan tertentu tentang merek yang dibeli atau mendengar hal – 

hal bagus mengenai merek lain yang tidak dibeli.  

Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan dapat dijelaskan bahwa 

perilaku membeli konsumen dalam situasi bercirikan keterlibatan konsumen yang 

tinggi tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan diantara merek – merek yang ada.  

3.    Perilaku Membeli karena Kebiasaan (Habitual Buying Behaviour) 

Perilaku membeli karena kebiasaan terjadi dalam kondisi keterlibatan konsumen 

yang rendah dan kecilnya perbedaan antar merek.  
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Konsumen tidak mencari informasi secara ekstensif mengenai suatu merek,  

mengevaluasi sifat – sifat merek tersebut,  dan mengambil keputusan yang berarti 

merek apa yang akan dibeli.  

Konsumen tidak membentuk sikap yang kuat terhadap suatu merek, konsumen 

memilih merek tersebut karena dikenal. Konsumen tidak terlalu terlibat dengan 

produk, mungkin konsumen tidak akan mengevaluasi pilihan bahkan setelah 

membeli.  

4.    Perilaku Membeli yang Mencari Variasi 

Pelanggan menjalankan perilaku membeli yang mencari variasi dalam situasi yang 

bercirikan rendahnya keterlibatan konsumen namun perbedaan merek dianggap 

cukup berarti.  Dalam kasus semacam ini,  konsumen seringkali berganti merek.  

2.1.5.2 Model Perilaku Konsumen 

Konsumen menentukan berbagai pilihan pembelian.Diperlukan penyelidikan 

keputusan pembelian konsumen secara rinci untuk menemukan apa yang dibeli konsumen,  

dimana konsumen membeli, kapan membeli, dan mengapa konsumen sampai membeli.  

Mengetahui dan memahami pembelian aktual konsumen dapat dipelajari, tetapi 

menyelidiki sebab – sebab perilaku membeli tidak mudah karena jawabannya seringkali 

tersimpan dalam – dalam di kepala konsumen. Oleh karena itu untuk mengetahui hal 

tersebut diperlukan pengetahuan tentang model rangsangan tanggapan dari perilaku 

membeli yang ditunjukkan pada tabel 2.2 menurut Philip Kotller dan Gary Armstrong 

(2001: 196).  
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Tabel 2.2 

Model Perilaku Konsumen 

Pemasaran dan rangsangan 

lainnya 

 
Kotak Hitam Pembeli 

 Tanggapan 

Pembeli 

Perangsang 

Penjualan 

Perangsang 

lainnya  

Karakteristik 

pembeli 

Proses 

keputusan 

membeli 
 

Keputusan 

pembeli 

Produk Ekonomi 
 

Budaya 
Pengenalan 

masalah 

 Pemilihan 

produk dan jasa 

Harga Teknologi 
 

Sosial 
Pencarian 

informasi 

 

Pemilihan 

pemasok 

Distribusi Politik 
 

Perorangan 
Evaluasi 

keputusan 

 Penentuan saat 

pembelian 

Promosi Budaya 
 

Kejiwaan 
Perilaku pasca 

pembelian 

 Jumlah 

pembelian 

Sumber: Philip Kotler dan Gary Armstrong,  Principle Marketing,  Edisi 8,  Jilid 1,  

Erlangga 2001: 196.   

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pemasaran dan rangsangan lainnya memasuki 

“kotak hitam” konsumen dan menghasilkan tanggapan tertentu.  Orang pemasaran harus 

menebak apa yang ada dalam kotak hitam pembeli.  Rangsanagan dari 4P: product,  price,  

place,  promotion (produk,  harga,  distribusi,  dan promosi).  Rangsangan lainnya mencakup 

kekuatan dan peristiwa besar dalam lingkungan pembeli ; ekonomi,  teknologi,  politik,  dan 

budaya. Seluruh masukan ini memasuki kotak hitam pembeli, lalu diubah menjadi satu 
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susunan tanggapan pembeli yang dapat diselidiki: pemilihan barang dan jasa, pemilihan 

pemasok,  penentuan saat pembelian,  dan jumlah pembelian.  

Orang pemasaran ingin memahami bagaimana rangsangan tersebut berubah menjadi 

tanggapan – tanggapan di dalam kotak hitam konsumen, yang memiliki dua bagian ; 

Pertama, karakteristik pembeli yang mempengaruhi bagaimana bersikap dan bereaksi 

terhadap rangsangan, Kedua, proses keputusan pembeli itu sendiri yang mempengaruhi 

perilaku pembelian.  

2.1.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi.  

Tabel 2.3 

    

 

 

 

 

 

Sumber : Philip Kotler dan Gary Armstrong, Principle Marketing, Edisi 8, Jilid 1, Erlangga 
2001. 

 

 

 

Budaya 

Budaya 

 

Subbudaya 

 

Kelas Sosial 

Sosial 

Kelompok Acuan 

 

Keluarga 

 

Peran dan Status 

Pribadi 

Umur dan tahap hidup 

Pekerjaan 

Status ekonomi 

Gaya hidup 

Kepribadian dan Konsep diri 

Psikologi 

Motivasi 

Persepsi 

Pengetahuan 

Keyakinan dan sikap 
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Faktor Budaya 

Budaya,  Sub-budaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian.  

1. Budaya 

Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang.   

Budaya merupakan susunan nilai – nilai dasar, persepsi,  keinginan,  dan perilaku 

yang dipelajari anggota suatu masyarakat dari keluarga dan institusi penting 

lainnya. Menemukan produk baru yang diinginkan konsumen dapat dilakukan 

dengan berusaha selalu mencoba menemukan pergeseran budaya.  

2. Sub-budaya 

Sikap kebudayaan mengandung sub kebudayaan (subculture) yang lebih kecil,  

atau kelompok orang – orang yang mempunyai sistem nilai yang sama 

berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang sama. Subkebudayaan 

meliputi kewarganegaraan, agama, kelompok,  ras,  dan derah geografis.  Banyak 

sub kebudayaan yang membentuk segmen pasar penting,  dan orang pemasaran 

seringkali merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan konsumen.  

3. Kelas Sosial 

Hampir setiap masyarakat memiliki beberapa bentuk struktur kelas sosial.  

Kelas–kelas sosial (social classes) adalah bagian – bagian masyarakat yang 

relatif permanen dan tersusun rapi yang anggota – anggotanya mempunyai nilai – 

nilai,  kepentingan,  dan perilaku yang sama.  
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Kelas sosial tidak ditentukan oleh satu faktor saja, misalnya pendapatan, tetapi 

ditentukan sebagai suatu kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan,  

kesejahteraan, dan variabel lainnya. Dalam beberapa sistem sosial, anggota – 

anggota dan kelas – kelas yang berbeda menggunakan aturan – aturan tertentu 

dan tidak dapat mengubah posisi sosial masyarakat.  Orang – orang dalam kelas 

sosial cenderung menunjukkan perilaku membeli yang serupa.  

Faktor Sosial 

Perilaku seseorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok 

acuan,  keluarga,  serta peran dan status sosial.  

1. Kelompok Acuan 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok (group) kecil. Kelompok 

secara langsung mempengaruhi dan dimilki seseorang disebut kelompok 

keanggotaan (membership groups).  Beberapa di antaranya adalah kelompok primer 

yang memiliki interaksi reguler tetapi informal – seperti keluarga, teman – teman,  

tetangga, dan rekan sekerja. Beberapa di antaranya adalah kelompok sekunder,  yang 

lebih formal dan memiliki lebih sedikit interaksi reguler. Kelompok sekunder ini 

mencakup organisasi – organisasi seperti kelompok keagamaan, asosiasi profesional,  

dan serikat buruh. Kelompok acuan (reference group) berfungsi sebagai titik 

banding/referensi langsung (tatap muka) atau tidak langsung yang membentuk sikap 

maupun perilaku seseorang. Kelompok acuan mengarahkan seseorang pada perilaku 

dan gaya hidup baru, mempengaruhi sikap dan konsep diri orang tersebut, dan 
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memberikan dorongan untuk menyesuaikan diri sehingga akan mempengaruhi 

pilihan produk dan merek orang itu.  

2. Keluarga 

Anggota keluarga merupakan kelompok primer yang paling berpengaruh.  Orientasi 

keluarga terdiri dari orang tua seseorang. Dari orang tua, seseorang memperoleh 

suatu orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi serta suatu rasa ambisi pribadi,  

penghargaan pribadi dan cinta. Bahkan jika si pembeli sudah tidak berinteraksi lagi 

dengan si orang tuanya,  pengaruh orang tua terhadap perilaku individu tersebut bisa 

tetap saja signifikan.  

3. Peran dan Status  

Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat ditetapkan baik lewat perannya 

maupun statusnya dalam organisasinya. Peran (role) seseorang meliputi kegiatan – 

kegiatan yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang – orang yang ada di 

sekitar individu tersebut. Setiap peran membawa status yang mencerminkan 

penghargaan yang diberikan oleh masyarakat.  Seseorang seringkali memilih produk 

yang menunjukkan status individu tersebut dalam masyarakat.  

Faktor Pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia,  pembeli 

dan tahap siklus hidup,  pekerjaan,  keadaaan ekonomi,  gaya hidup ,  serta kepribadian dan 

konsep pribadi pembeli.  

1. Usia dan Tahap siklus Hidup 

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Mereka makan 

makanan bayi selama tahun-tahun awal hidupnya, beragam makanan selama tahun-
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tahun pertumbuhan dan kedewasaan, serta diet khusus selama tahun-tahun berikutnya.  

Selera orang terhadap pakaian, perabot dan rekreasi juga berhubungan dengan usia.  

Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga. Ada tahap siklus hidup keluarga,  

bersama dengan situasi keuangan dan minat produk yang berbeda-beda untuk masing-

masing kelompok. Tahapannya adalah:1)tahap bujangan,2) pasangan yang baru 

menikah, 3) keluarga penuh I, anak terkecil berusia kurang dari enam tahun, 4) keluarga 

penuh II,  anak terkecil berusia enam tahun atau lebih,  5) keluarga penuh III,  Pasangan 

suami istri berusia lebih tua dengan anak-anak yang mandiri, 6) keluarga kosong I,  

pasangan berusia lebih tua,  tidak ada anak yang tinggal bersama mereka,  teratas dalam 

angkatan kerja,  7) keluarga kosong II,  telah menikah dan berusia lebih tua.  Tidak ada 

anak yang tinggal bersama dirumah, pensiun, 8) hidup sendirian, masih bekerja, 9) 

hidup sendirian,  pensiun.  

Penelitian baru-baru ini telah mengidentifikasi tahap-tahap dalam siklus hidup 

psikologis.  Orang dewasa mengalami peralihan atau transformasi sepanjang hidupnya.  

Para pemasar memberikan perhatian khusus pada keadaaan hidup yang berubah –

bercerai, menduda/menjanda, menikah lagi dan pengaruhnya terhadap perilaku 

konsumen.  

2. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya.  Orang pemasaran 

mencoba mengidentifikasi kelompok– kelompok pekerja yang memiliki minat yang 

rata–rata lebih tinggi pada barang dan jasa yang dihasilkan. Bahkan dapat 

berspesialisasi menghasilkan produk – produk yang dibutuhkan satu kelompok 

pekerjaan tertentu. 
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3. Status Ekonomi 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang.  Keadaan ekonomi 

meliputi pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkat pendapatan,  stabilitas,  dan pola 

waktunya), tabungan dan kekayaan (termasuk persentase yang likuid), hutang,  

kekuatan untuk meminjam dan pendirian terhadap belanja dan menabung. Para pemasar 

barang-barang yang peka terhadap pendapatan terus memberikan perhatian pada 

kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan, dan suku bunga. Jika indikator 

ekonomi menunjukkan resesi, para pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk 

merancang ulang, melakukan penempatan ulang, dan menetapkan kembali harga 

produk mereka sehingga mereka dapat terus menawarkan nilai pada pelanggan sasaran.  

4. Gaya Hidup 

Orang – orang yang berasal dari dari sub kebudayaan, kelas sosial,  dan pekerjaan dapat 

memiliki gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup (lifestyle) adalah pola kehidupan 

seseorang. Pemahaman kekuatan – kekuatan ini dengan mengukur dimensi – dimensi 

AIO utama kosnumen – activities (pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, kegiatan sosial), 

interest (makanan, mode, keluarga, rekreasi), dan opinions (mengenai diri suatu 

individu,  masalah – masalah sosial,  bisnis,  produk). Gaya hidup mencakup sesuatu 

yang lebih dari sekedar kelas sosial ataupun kepribadian seseorang. Gaya hidup 

menampilkan pola perilaku seseorang dan interaksinya di dunia. 

5. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian tiap orang yang bebeda mempengaruhi perilaku membelinya.  Kepribadian 

(personality) adalah karakteristik psikologis yang unik, yang menghasilkan tanggapan 

yang relatif konsisten dan menetap (lasting) terhadap lingkungan seseorang. 
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Kepribadian biasanya diuraikan berdasarkan sifat – sifat seseorang seperti kepercayaan 

diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi,  mempertahankan diri,  kemampuan 

beradaptasi,  dan agresivitas. Kepribadian dapat berguna untuk menganalisis perilaku 

konsumen atas suatu produk maupun pilihan merek.  

Orang pemasaran menggunakan konsep yang berhubungan dengan kepribadian – 

konsep diri seseorang. Dasar pemikiran konsep diri adalah bahwa apa yang dimiliki 

seseorang memberi kontribusi dan mencerminkan identitas orang tersebut bahwa,  

“individu adalah apa yang individu punya”. Jadi,  untuk memahami perilaku konsumen,  

orang pemasaran pertama kali harus memahami hubungan antara konsep diri konsumen 

dengan apa yang dimilikinya.  

Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama: motivasi,  

persepsi,  pengetahuan,  serta kepercayaan dan sikap.  

1. Motivasi 

Seseorang mempunyai kebutuhan pada suatu saat. Ada kebutuhan biologis, yang 

muncul dari keadaan yang memaksa seperti rasa lapar, haus, atau merasa tidak 

nyaman. Kebutuhan lainnya bersifat psikologis, muncul dari kebutuhan untuk diakui,  

dihargai, ataupun rasa memiliki.  Kebanyakan kebutuhan ini tidak akan cukup kuat 

untuk memotivasi orang tersebut untuk bertindak pada suatu waktu tertentu.  Suatu 

kebutuhan akan menjadi motif apabila dirangsang sampai suatu tingkat intensitas 

yang mencukupi.  Sebuah motif atau dorongan adalah kebutuhan yang secara cukup 

dirangsang untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan 
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2. Persepsi 

Seseorang yang termotivasi adalah siap untuk bertindak. Bagaimana seseorang 

benar-benar bertindak dipengaruhi oleh persepsi dia mengenai situasi tertentu,  

mengapa seseorang memandang situasi yang sama dengan cara yang berbeda? 

Kenyataannya adalah bahwa kita memandang suatu objek stimuli melalui sensasi-

sensasi yang mengalir melalui kelima indera kita: mata,  telinga, hidung,  kulit dan 

lidah. Namun demikian, setiap orang mengikuti, mengatur,  dan menginterpretasikan 

data sensoris ini menurut cara masing-masing. Persepsi adalah proses yang 

digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi 

masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiiliki arti.  

Perhatian selektif.  Orang-orang berkontak dengan sejumlah besar stimuli setiap hari.  

Seseorang tidak mungkin dapat mengingat semua stimuli ini.  Sebagian besar stimuli 

akan tersaring keluar.  Tantangan yang nyata adalah menjelaskan stimuli yang mana 

akan diperhatikan orang. Perhatian selektif berarti bahwa para pemasar harus bekerja 

keras untuk menarik konsumennya.  

Distorsi selektif.  Bahkan stimuli yang telah diperhatikan pun belum tentu dijumpai 

dalam cara yang diperkirakan.  Setiap orang memasukkan informasi yang diterima 

dalam pikiran mereka.  Distorsi selektif menjelaskan kecenderungan orang untuk 

mengolah informasi dalam cara yang akan mendukung persepsi mereka dan bukan 

yang akan menantang persepsi mereka.  

Ingatan selektif.  Orang-orang akan melupakan kebanyakan dari hal yang mereka 

pelajari.  Mereka cenderung mempertahankan informasi yang mendukung pendirian 

dan kepercayaan mereka.  Karena ingatan mereka selektif. Karena adanya ingatan 
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selektif, kita cenderung akan mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk 

yang kita sukai dan melupakan hal-hal baik yang disebutkan produk yang bersaing.  

3. Pengetahuan 

Ketika orang-orang bertindak,  mereka belajar. Pengetahuan menjelaskan perubahan 

dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman.  Kebanyakan perilaku 

manusia dipelajari. Ahli teori pengetahuan mengatakan bahwa pengetahuan seeorang 

dihasilkan melalui suatu proses yang saling mempengaruhi dari dorongan, stimuli,  

petunjuk,  tanggapan,  dan penguatan.  Teori pengetahuan mengajarkan para pemasar 

bahwa mereka dapat menciptakan permintaan akan produk dengan 

menghubungkannya dengan dorongan kuat, menggunakan petunjuk untuk 

memotivasinya dan memberikan penguatan yang positif.  

4. Kepercayaan dan sikap.  

Dengan melakukan dan lewat pembelajaran,  orang – orang mendapatkan keyakinan 

dan sikap. Pada gilirannya, kedua hal ini mempengaruhi perilaku membeli orang - 

orang. Suatu keyakinan (belief) adalah pemikiran deskriptif seseorang mengenai 

sesuatu. Orang pemasaran tertarik pada keyakinan yang dirumuskan seseorang 

mengenai barang dan jasa tertentu, karena keyakinan ini menyusun citra produk yang 

mempengaruhi perilaku membeli.  

Orang – orang memiliki sikap terhadap agama,  politik,  pakaian,  musik,  makanan,  

dan hampir setiap hal lainnya.  Sikap (attitude) menggambarkan penilaian,  perasaan,  

dan kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang atas sebuah obyek atau 

gagasan.  Sikap menempatkan seseorang dalam suatu kerangka pemikiran mengenai 

suka atau tidak sukanya akan sesuatu,  mendekati atau menjauhi sesuatu.  
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Sikap sulit diubah.  Sikap seseorang mengikuti suatu pola,  dan untuk mengubah satu 

sikap saja mungkin memerlukan penyesuaian yang akan menyulitkan dengan sikap 

lainnya. 

2.1.6 Proses Pengambilan keputusan Konsumen 

Pemahaman terhadap keputusan dapat dilakukan melalui dua pendekatan pokok,  

pertama pendekatan normatif dan kedua pendekatan deskriptif. Pendekatan normatif 

berdasarkan atas apa yang semestinya dilakukan, pembuat keputusan sehingga dapat 

terbentuk keputusan yang rasional. Pendekatan deskriptif berdasarkan apa yang telah 

dilakukan individu yang telah membuat keputusan tanpa melihat apakah keputusan tersebut 

rasional ataupun tidak rasional ( Glass dan Holyoak:1986,  Hastjarjo:1991).  

Keputusan yang rasional melalui pendekatan normatif haruslah memperhatikan 

prinsip-prinsip seperti perbandingan diantara pilihan ,  transitisitas,  dominan,  dan invariant   

(Plous:1993,  Hastjarjo:1991). Ada keputusan yang dibuat dengan keadilan sedikit atau 

tanpa resiko (riskless choice). Sementara ada keputusan yang dibuat dalam kondisi yang 

mengandung resiko (risky choice). (Proses pengambilan keputusan konsumen, Hastjarjo: 

1991).  Pembuatan keputusan ekonomi merupakan percobaan sia-sia.  Berdasarkan klaimnya 

bahwa bila sebuah analisis komplit telah dilakukan, sebuah keputusan akan sangat 

kompleks.  Dia juga menyatakan bahwa kemampuan proses informasi seseorang adalah 

sangat terbatas.  Asumsi bahwa seorang sektor ekonomi rasional yang sempurna adalah 

tidak mungkin.  Seringkali kita dipengaruhi oleh emosi dan pertimbangan non-rasional.  

(Proses keputusan ekonomi,  Herbert Simon:1947).   
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Model perilaku konsumen yang cukup berpengaruh dalam keputusan pembelian 

terdiri dari empat tahap yaitu ( Philip Kotler, 2000 ):  

Tabel 2.4 

Model Perilaku Konsumen 

  

Sumber : Kotler, Philip.(2000). Marketing Management. Prentice Hall. 

Teori AIDA ( Tjetjep Djatnika, 2007) yang mendalihkan bahwa pengambilan keputusan 

pembelian adalah suatu proses psikologis yang dilalui oleh konsumen atau pembeli,  

prosesnya yang diawalin dengan tahap menaruh perhatian (attention) terhadap barang atau 

jasa yang kemudian jika berkesan dia akan melangkah ke tahap ketertarikan (interest) untuk 

mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan produk atau jasa tersebut yang jika intensitas 

ketertarikannya kuat berlanjut ke tahap berhasrat/minat (desire) karena barang atau jasa 

yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya.  Jika hasrat dan minatnya begitu 

kuat baik karena dorongan dari dalam atau rasangan persuasif dari luar maka konsumen atau 

pembeli tersebut akan mengambil keputusan membeli (action in buy) barang atau jasa yag di 

tawarkan.  

2.1.6.1 Tahap-tahap Proses Pengambilan Keputusan 

 Ada beberapa tahap yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan bahwa proses 

pembelian dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang 

lama setelah itu. Tabel 2.5 memperlihatkan suatu model tahapan dari proses pembelian.  

attention interest desire action 
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Konsumen tersebut melalui lima tahap: pengenalan masalah,  pencarian informasi,  evaluasi 

alternatif,  keputusan pembelian,  dan perilaku setelah pembelian.  

 

Tabel 2.5 

Model pembelian Lima Tahap 

  

 

 

Sumber : Philip Kotler dan Gary Armstrong, Principle Marketing, Edisi 8, Jilid 1, Erlangga 
2001. 

Penjelasan model pembelian lima tahap: 

1. Mengenali kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan.  

Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal.  Para 

pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu.  Dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat 

mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori 

produk tertentu.  Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang 

mampu memicu minat konsumen.  

2. Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang tergerak oleh stimuli akan berusaha untuk mencari lebih 

banyak informasi.  Perhatian utama pemasar adalah sumber informasi utama yang 

akan dicari konsumen dan kepentingan relatifnya terhadap keputusan pembelian 

Mengenali  
kebutuhan 

Pencarian 
informasi 

Evaluasi 
alternatif 

Keputusan 
membeli 

Perilaku 
pasca 
pembelian 
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sesudahnya.  Sumber-sumber informasi konsumen terdiri dari empat kelompok,  

yaitu: 1) Sumber komersial ; iklan,  wiraniaga,  penyalur,  kemasan,  pajangan di 

toko,  2) Sumber pribadi berupa keluarga ,  teman,  tetanggam kenalan,  3) Sumber 

publik: media massa,  organisasi penentu peringkat konsumen dan lain-lain,  4) 

Sumber pengalaman: penanganan,  pengkajian,  dan pemakaian produk.  Banyaknya 

dan pengaruh dari sumber-sumber ini bervariasi menurut kategori produk dan 

karakteristik pembeli. Secara umum, konsumen menerima kontak informasi 

mengenai suatu produk yang paling banyak dari sumber komersial, sebaliknya 

kontak yang paling selektif berasal dari sumber-sumber pribadi.  

Melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui merek-merek yang bersaing 

dan keistimewaan masing-masing merek. Dalam mempertimbangkan suatu merek 

terhadap merek-merek tertentu yang didasari oleh konsumen dari sekumpulan merek 

total yang terdapat dipasar. Sebagian merek yang didasari akan dipertimbangkan 

dengan menggunakan kriteria pembelian mula-mula dari konsumen. Mereka yang 

lolos kriteria pilihan kemudian menjadi kumpulan merek yang dipertimbangkan.  

Ketika konsumen mengumupulkan lebih banyak informasi, hanya sejumlah kecil 

yang tersisa sebagai pilihan utama (kumpulan pilihan). Merek-merek dalam 

kumpulan pilihan mungkin semuanya dapat diterima. Konsumen membuat akhirmya 

dari kumpulan ini.   

3. Evaluasi alternatif  

Bagaimana konsumen memproses informasi mengenai merek yang bersaing dan 

mempertimbangkan nilai yang terakhir? ternyata bahwa tidak ada proses tunggal 

yang sederhana yang digunakan oleh semua konsumen atau bahkan oleh seorang 
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konsumen dalam semua situasi pembelian. Terdapat beberapa proses evaluasi 

keputusan. Konsumen tersebut berusaha mencari manfaat tertentu dari solusi produk. 

Konsumen memandang produk sebagai rangkaian atribut dengan kemampuan yang 

berbeda-beda dalam memberikan manfaat tertentu dari solusi produk.  Atribut-atribut 

yang menarik bagi pembeli berbeda-berbeda menurut produknya. Konsumen juga 

bersikap berbeda-beda dalam melihat atribut produk yang relevan atau menonjol. 

Mereka akan memberikan paling banyak perhatian pada atribut yang akan 

memberikan manfaat yang dicari. Selain itu juga, para pemasar harus lebih 

memperhatikan dan mengukur bobot kepentingan atribut yang digunakan konsumen 

pada berbagai atribut. Konsumen mungkin mengembangkan serangkaian 

kepercayaan mereka mengenai dimana posisi setiap merek menurut masing-masing 

atribut. Kepercayaan mereka membentuk citra merek. Kepercayaan merek konsumen 

akan bervariasi menurut pengalamannya dan pengaruh dari persepsi selektif, distorsi 

selektif dan ingatan selektif.  

4. Keputusan membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam 

kelompok pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk suatu maksud pembelian 

untuk membeli suatu merek yang disukai. Namun dua faktor yang mempengaruhi 

maksud pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap atau 

pendirian orang lain dan faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak terantisipasi.  

Keputusan seseorang untuk memodifikasi, menunda, atau menghindari suatu 

keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh resiko yang dirasakan (perceived risk). 
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5. Perilaku pasca pembelian 

Setelah pembelian produk,  konsumen akan mengalami suatu tingkat kepuasaan atau 

ketidakpuasaan tertentu.  Apa yang menentukan pembeli sangat puas,  agak puas 

atau tidak puas? kepuasaan pembeli merupakan fungsi dari berapa dekat antara 

harapan pembeli atas produk tersebut dengan daya guna yang dirasakan dari produk 

tersebut.  Jika daya guna produk dibawah harapan pelanggan, maka pelanggan akan 

merasa kecewa, jika memenuhi harapan, pelanggan tersebut akan puas. Perasaan-

perasaan ini mempunyai arti dalam dalam hal apakah pelanggan tersebut akan 

membeli produk itu lagi dan membicarakan tentang produk tersebut kepada orang 

lain secara menguntungkan atau merugikan. Konsumen membentuk harapan mereka 

atas dasar pesan-pesan yang diterima dari penjual, teman, dan sumber informasi lain. 

Jika penjual membesar-besarkan manfaat produk, konsumen akan mengalami 

harapan yang tidak tercapai,  yang menyebabkan ketidakpuasan. Semakin besar jarak 

antara harapan dan hasil yang diharapkan, semakin besar ketidakpuasan konsumen. 

Disini tergantung pada bagimana gaya konsumen menanggulanginya. Kepuasaan 

atau ketidakpuasan konsumen dengan suatu produk akan mempengaruhi perilaku 

selanjutnya. Jika konsumen merasa puas, dia akan menunjukkan probabilitas yang 

lebih tinggi untuk membeli suatu produk itu lagi. Konsumen yang merasa puas juga 

cenderung akan mengatakan hal-hal yang baik mengenai suatu merek kepada orang 

lain. Sedangkan seorang konsumen yang tidak puas akan bertindak sebaliknya.  

  Konsumen yang tidak puas akan mengambil satu dari dua tindakan berikut.   

Mereka akan membuang atau mengembalikan produk tersebut atau mereka akan 

berusaha untuk mengurangi ketidakpuasan dengan mencari informasi yang mungkin 
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memperkuat nilai tinggi produk tersebut. Para pemasar harus menyadari semua cara 

konsumen menangani ketidakpuasan. Konsumen mempunyai pilihan antara 

mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan apa-apa. Jika konsumen 

memilih yang pertama, mereka mungkin mengambil tindakan umum atau tindakan 

pribadi. Tindakan umum meliputi misalnya mengadu kepada perusahaan, penasehat 

hukum dan lain-lain. Atau pembeli itu mungkin hanya berhenti membeli produk 

tersebut atau memperingatkan teman-temannya. Para pemasar juga harus memonitor 

bagaimana pembeli menggunakan dan membuang suatu produk untuk mengetahui 

dan memperoleh petujuk mengenai masalah dan kesempatan yang mungkin ada.  

2.1.7 Peran Konsumen dalam Membeli 

Menurut Bilson Simamora (2004:15), pemasar perlu mengetahui siapa saja yang 

terlibat dalam proses keputusan membeli,  dan apa peran dari masing-masing tersebut 

1. Inisiator / pemrakarsa:orang yang pertama atau mencetuskan gagasan 

membeli produk atau jasa tertentu.  

2. Pemberi pengaruh:orang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi 

keputusan pembeli.  

3. Pengambilan keputusan:orang yang akhirnya membuat keputusan 

membeli, apakah akan membeli, apa yang dibeli,  bagaimana 

membelinya atau dimana membeli.  

4. Pembeli:orang yang benar-benar melakukan pembelian.  

5. Pengguna:orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau 

jasa.  
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2.2  Rerangka pemikiran      

 

  

  

 

 

  

  

Sumber: Penelitian terdahulu 

    Gambar 2.6 Rerangka Pemikiran 

2. 2. 1 Definisi rerangka pemikiran 

2. 2. 1. 1 Pengertian Motivasi 

Menurut Leon G Schiffmen dan Leslie Lazar Kanuk (Schiffman, 2000),  motivasi 

adalah kekuatan yang ada dalam diri setiap manusia yang mendorong untuk bertindak 

terhadap sesuatu untuk mendapat mencapai tujuan dan keinginan secara langsung. Motif 

atau dorongan ini merupakan keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuannya.  

   Komponen utama motivasi, menurut Wilkie: 1994 proses motivasi membutuhkan 

dua komponen utama yaitu ; 

1. Energi, energi berhubungan dengan kenyataan bahwa semua perilaku, yaitu ; berfikir, 

bergerak, melihat dan lain sebagainya membutuhkan energi yang disediakan dalam 

tubuh.  

Motivasi 

Biaya 

Bukti fisik perguruan 
tinggi 

Kelompok referensi 

Keadaan ekonomi 

Pemilihan 
perguruan tinggi 
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2. Instruksi, instruksi dibutuhkan untuk meneruskan energi yang kita miliki menjadi perilaku 

yang produktif atau atraktif.  

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat 

menimbulkan tingkat persistensi dan esntusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan ,  baik 

yang bersumber dari dalam diri individu (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu           

(motivasi ekstrinsik).  

Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Aspek – aspek yang termasuk dalam 

faktor motivasi dimana mempengaruhi pelajar dalam pemilihan perguruan tinggi di Jakarta 

adalah sebagai berikut: (Edisi Khusus Perguruan Tinggi oleh Tempo, 20 Mei 2007 Rubrik 

Infografik). 

a.  Keberhasilan alumni 

b.  Kemudahan memperoleh pekerjaan  

c.  Keberadaan teman – teman kuliah 

2. 2. 1. 2  Pengertian biaya 

    Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis, yang di ukur dalam satuan uang, 

yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu atau 

memperoleh barang atau jasa.(Fitriyati Husnul Yulita,2005). Dalam penelitian ini aspek-

aspek yang terdapat pada faktor biaya yang dapat mempengaruhi pelajar dalam memilih 
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perguruan tinggi di Jakarta adalah sebagai berikut: (Edisi Khusus Perguruan Tinggi oleh 

Tempo, 20 Mei 2007 Rubrik Infografik). 

a. Biaya pendidikan 

b. Potongan biaya pendidikan 

2.2.1.3 Bukti Fisik (physical evidance) Perguruan Tinggi 

Bukti – bukti aktual sebagai pertimbangan dalam menilai suatu barang atau jasa.  

Dalam hal ini, dapat dilihat dari aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pelajar dalam 

pemilihan perguruan tinggi di Jakarta adalah sebagai berikut: (Edisi Khusus Perguruan 

Tinggi oleh Tempo, 20 Mei 2007 Rubrik Infografik). 

a.  Kurikulum  

b.  Citra/image  

c.  Status akreditasi  

d.  Kelengkapan fasilitas kampus  

e.  Kondisi lingkungan kampus  

f.  Kondisi gedung kuliah 

2.2.1.4 Pengertian Kelompok Referensi 
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  Menurut Philip Kotler (2001), Kelompok referensi adalah kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok 

acuan menghadapkan seseorang pada perilaku, gaya hidup baru, dan konsep pribadi.  Aspek 

– aspek yang termasuk dalam faktor kelompok referensi dimana mempengaruh pelajar 

dalam pemilihan perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 

a. Keluarga 

b. Teman 

2.2.1.5 Keadaan Ekonomi 

  Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk dan dapat dilihat 

dari kemampuan seseorang melalui besar pendapatannya. Sedangkan menurut Soerjono 

Soekanto (2002) ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang 

lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam 

hubunganya dengan sumber daya. 

 Aspek – aspek yang termasuk dalam faktor keadaan ekonomi dimana 

mempengaruhi pelajar dalam pemilihan perguruan tinggi di Jakarta adalah sebagai berikut: 

a. Penghasilan orang tua 
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2.3 Penelitian terdahulu 

Nama Judul Hasil Penelitian 

Fitriyati Husnul Yulita 

(2005) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Mahasisa Terhadap 

Pemilihan Perguruan 

Tinggi Swasta di Kota 

Malang.  

Faktor utama yang 

mempengaruhi adalah 

motivasi.  Karena adanya 

pengalaman dari 

keberhasilan alumni yang 

ditindak lanjuti dengan 

memberikan peluang-

peluang baru bagi 

mahasiswa untuk 

mengaplikasikan mata 

kuliah yang telah 

ditempuh.  

Adhita R (2006) Perilaku konsumen 

pelajar dalam memilih 

institusi pendidikan 

tinggi.  

Faktor utamanya dilihat 

dari variabel lingkungan 

belajar,  fasilitas,  prestasi 

mahasiswa,  beasiswa,  

kedisplinan dan system 

penerimaan.  Hal ini 

menunjukkan bahwa ada 

sebagian orang atau calon 

ANALISIS FAKTOR..., JULIANTI RAHMINARNI, Ma.-IBS, 2012



mahasiswa yang melihat 

dari faktor sarana dan 

prasarana kampus dalam 

memilih perguruan tinggi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Objek penelitian 

    Sasaran dari penelitian ini adalah Pelajar SMA kelas 3 yang ingin memilih 

perguruan tinggi di SMAN 60 dan SMAN 67.  

3.2   Jenis penelitian dan sumber data 

     Metode yang digunakan dalam rancangan penelitian ini, adalah metode 

penelitian deskriptif, yang berupa uraian mengenai perilaku pelajar SMA dalam memilih 

perguruan tinggi dan kemudian dianalisa dengan cara memperbandingkannya dengan 

teori-teori yang terkait.  Penelitian deskriptif dilakukan untuk alasan-alasan berikut: 

1. Untuk menggambarkan kelompok karakteristik, seperti konsumen, penjual,  

organisasi atau daerah pasar 

2. Untuk memperkirakan persentase unit dalam populasi tertentu menunjukkan perilaku 

tertentu 

3. Untuk menentukan persepsi karakteristik produk 

4. Untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel pemasaran yang terkait 

5. Untuk membuat prediksi yang spesifik 

    Jenis metode deskriptif yang digunakan adalah menggunakan metode survey.   

Dimana dalam memperoleh data yang dibutuhkan diperoleh dari pelajar SMA kelas 3.  

Dengan cara membagikan kuesioner.  
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti 

yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, seperti wawancara sedangkan data sekunder 

mengacu pada informasi yang sumber yang telah ada.                                                                                                                               

    Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari 

pelajar SMA melalui pembagian kuesioner. 

3.3   Teknik pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan,  penulis akan menggunakaN 

berbagai metode yang diantaranya sebagai berikut:  

1. Field Research (penelitian lapangan) 

Yaitu penelitian dengan melakukan kunjungan langsung ke sekolah SMA yang 

akan dituju, bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari obyek 

penelitian dimana dilakukan pada lokasi sekolah SMA dengan cara: 

a. Kuesioner 

Pertanyaan yang diberikan dalam bentuk kuesioner, yaitu pertanyaan yang 

disusun sedemikan rupa sehingga dapat dengan mudah dijawab oleh responden.  

2. Library Research (penelitian perpustakaan) 

Yaitu mempelajari dan membandingkan beberapa teori yang berhubungan dengan 

perumusan masalah yang penulis bahas.  Sumber-sumber data sekunder ini berasal 

dari buku-buku,  media cetak maupun internet.  
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3.4 Teknik pengolahan data 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode analisis data untuk 

mengolah data yang diperoleh. Sebelum data dianalisis, dilakukan pengujian untuk 

menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa uji dan 

analisis data yang digunakan adalah :  

3.4.1 Uji Instrumen 

3.4.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2006). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada saat 

pretest dan uji data keseluruhan. Analisis faktor melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin 

(KMO), Measures of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti Image 

Matrices dan Factor Loading of Component Matrix. Menurut Malhotra (2007), yang 

harus diperhatikan adalah : 

1. Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 mengindikasikan bahwa analisis faktor 

telah memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 mengindikasikan 

analisis faktor tidak memadai. 

2. Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 0,05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara variabel, dan merupakan nilai yang 

diharapkan. 

3. Memperhatikan nilai MSA pada diagonal anti image correlation. Nilai 

MSA berkisar antara 0 hingga 1 dengan kriteria nilai MSA sama dengan 1 
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menandakan bahwa variabel lain, nilai MSA lebih dari 0,5 menandakan 

bahwa variabel masih dapat diprediksi dan dapat dianalisis lanjut, nilai 

MSA kurang dari 0,5 menandakan variabel tidak dapat diprediksi dan 

tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu dilakukan perhitungan ulang 

analisis faktor dengan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai MSA 

kurang dari 0,5. 

4. Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk suatu faktor 

jika memiliki factor loading sebesar 0,5.   

3.4.1.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Priyatno (2008), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi suatu alat ukur, apakah alat ukur tersebut dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 

Sedangkan menurut Rangkuti (2009) menjelaskan bahwa reliabilitas 

merupakan suatu alat ukur yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data. Alat ukur yang baik tidak akan mengarahkan responden untuk memilih jawaban-

jawaban tertentu. 

Pengujian reliabiltas yang akan digunakan penelitian ini adalah dengan 

formula Cronbach’s Alpha. Sekaran (2006) menjelaskan Cronbach’s Alpha sebagai 

koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik intern dalam suatu kumpulan 

secara positif berkorelasi satu sama lain. Dalam Cronbach’s Alpha terdapat 

pengeliminasian data jika data tersebut dinyatakan tidak lulus uji reliabilitas. Menurut 

Sekaran (2006), nilai reliabiltas kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 
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dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Jika Cronbach’s Alpha mendekati 1, maka hal 

itu menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan semakin tinggi tingkat kehandalan 

konsistensinya, dengan kata lain responden akan cenderung memiliki jawaban yang sama 

walaupun pertanyaan diberikan kepada responden lainnya. Dasar pengambilan keputusan 

reliabiltas alat ukur pada penelitian ini adalah : 

a. Cronbach’s Alpha > 0,6 → Data dinyatakan reliable 

b. Cronbach’s Alpha < 0,6 → Data dinyatakan tidak reliable 

3.4.1.3 Uji Normalitas 

Menurut Priyatno (2008), uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur 

data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode 

parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasala dari 

distribusi yang norma. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit 

dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistic 

nonparametric. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji One Sample Kolmogorov-

Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi 

normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 

3.4.2 Analisis Faktor 

Menurut Malhotra (2010) Analisis faktor adalah kelas prosedur terutama 

digunakan untuk reduksi data dan meringkas. Dalam analisis varians, regresi berganda 

dan analisis diskriminan, satu variabel dianggap sebagai variabel dependen atau kriteria, 
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dan yang lainnya sebagai variabel independen atau prediktor. Analisa faktor yang 

digunakan dalam situasi berikut : 

1. Untuk mengidentifikasi dimensi atau faktor yang mendasari untuk menjelaskan 

korelasi diantara satu set variabel. 

2. Untuk mengidentifikasi satu set, baru yang lebih kecil dari variabel berkorelasi 

untuk mengganti set asli nya variabel analisis multivariate selanjutnya berkorelasi 

(regresi atau analisis diskriminan) 

3. Untuk mengidentifikasi set yang lebih kecil variabel penting dari set yang lebih 

besar untuk digunkan dalam analisis multivariat selanjutnya. 

Secara matematis, analisis faktor sama seperti dengan analisiss regresi, dalam 

setiap variabel dinyatakan sebagai kombinasi linear dari faktor-faktor yang mendasarinya. 

Jumlah varians saham variabel dengan semua variabel lainnya termasuk dalam analisis 

ini disebut kesamaan. Jika variabel standar, model faktor dapat direpresentasikan sebagai: 

Xi = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 + … + AimFm + ViUi 

Dimana, 

Xi = ith standar variabel 

Aij = koefisien regresi berganda standar dari variabel I pada faktor umum j 

F   = faktor umum 

Vi = koefisien regresi berganda standar dari variabel I pada faktor umum i 

Ui = faktor unik untuk variabel jumlah i 
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m = angka dari faktor umum  

  Statistik terkait dengan analisa faktor. Statistik kunci yang terkait dengan 

analisis faktor adalah sebagai berikut : 

1. Barlett’s test of sphericity adalah statistic uji yang digunakan untuk menguji hipotesis 

bahwa variabel yang berkorelasi dalam populasi. 

2. Correlation matrix adalah matriks segitiga bawah yang menunjukkan korelasi 

sederhana, r antara semua pasangan variabel yang mungkin dimasukkan dalam 

analisis.  

3. Communality adalah jumlah varians saham variabel dengan semua variabel lain yang 

dipertimbangkan. Ini juga merupakan proporsi. Varians dijelaskan oleh faktor-faktor 

umum. 

4. Eigenvalue mewakili keseluruhan varians dijelaskan oleh setiap faktor. 

5. Factor loading adalah korelasi sederhana antara variabel dan faktor-faktor. Faktor 

loading alur plot dari variabel asli menggunakan faktor loadings sebagai koordinat. 

6. Factor matrix berisi faktor loadings dari semua variabel pada semua faktor diekstrak. 

7. Factor scores adalah faktor skor komposit diperkirakan untuk setiap responden pada 

faktor-faktor yang diturunkan. 

8. Factor scores coefficient matrix, matriks ini mengandung bobot atau koefisien skor 

faktor, yang digunakan untuk menggabungkan variabel standar untuk memperoleh 

skor faktor. 

9. Kaiser-Meyer-olkin (KMO) measure of sampling adequacy adalah indeks yang 

digunakan untuk memeriksa ketepatan analisis faktor. Nilai-nilai tinggi (antara 0,5 
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dan 1,0) menunjukkan analisis faktor adalah nilai yang sesuai, dibawah 0,5 

menunjukkan bahwa analisis faktor mungkin tidak sesuai. 

10. Percentage of variance adalah persentase jumlah varians dikaitkan dengan setiap 

faktor. 

11. Residuals adalah perbedaan antara korelasi yang diamati, seperti yang diberikan 

dalam matriks korelasi input dan korelasi direproduksi, seperti yang diperkirakan dari 

matriks faktor. 

12. Scree plot adalah plot dari nilai eigen terhadap sejumlah faktor dalam urutan 

ekstraksi. 

3.5             Teknik Operasional Variabel 

  Teknik operasional variabel yang digunakan penulis dalam menyusun 

kuesioner mengadaptasi dari penelitian sebelumnya dan melakukan penambahan 

indicator pertanyaan disetiap variabelnya yang juga diadaptasi dari referensi lain yang 

berkaitan dengan teori.  

3.5.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Indikator 

Motivasi Sesuatu yang mendorong 

untuk melakukan kegiatan 

tertentu, baik yang 

bersumber dari diri sendiri 

maupun dari luar individu. 

(Leon G.Schiffman dan 

1. Keberhasilan alumni 

2. Kemudahan 

memperoleh 

pekerjaan 

3. Keberadaan teman-

teman kuliah 
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Leslie Lazar Kanuk, edisi 

7,2000) 

Biaya Sesuatu yang diukur dalam 

satuan uang,  yang terjadi 

untuk mencapai tujuan 

tertentu.(Fitriyati Husnul 

Yulita,2005) 

1. Biaya pendidkan 

2. Potongan 

Bukti fisik perguruan 

tinggi 

Bagaimana konsumen 

menilai keadaan dari suatu 

instansi perguruan tinggi 

tersebut sebagai dasar 

pertimbangan 

pemilihan.(Fitriyati Husnul 

Yulita, 2005)  

1. Kurikulum 

2. Citra/Image 

3. Status akreditasi 

4. Kelengkapan 

fasilitas kampus 

5. Kondisi lingkungan 

kampus 

6. Kondisi gedung 

kampus 

Kelompok referensi Adanya pengaruh langsung 

dan tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku 

seseorang dalam pemilihan 

perguruan tinggi. (Philip 

Kotler, 2001) 

1. Keluarga 

2. Teman 
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Keadaan Ekonomi Dilihat dari seberapa besar 

kemampuan seseorang 

melalui 

pendapatannya.(Soerjono 

Soekanto,2000) 

1. Penghasilan orang 

tua 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1  Profil Responden 

4.1.1  Jenis Kelamin  

          Dari data hasil pengolahan penelitian terhadap 100 responden, diperoleh data jenis 

kelamin sebagai berikut: 

Tabel 4.1 : Hasil Pengolahan Data Jenis Kelamin Responden 

  jenis_kelamin 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pria 26 26,0 26,0 26,0 

Wanita 74 74,0 74,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

Gambar 4.1 : Pie Chart Data Jenis Kelamin Responden 
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Hasil  pengolahan data penelitian mengenai jenis kelamin yang diambil dari100 

orang responden menemukan bahwa 74 % atau sebanyak 74 orang dari total responden 

didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan dan  sisanya sebesar 26 %  atau  26 

orang berupa responden berjenis kelamin laki-laki. 

4.1.2  Tempat Tinggal 

Pengolahan hasil penelitian ini menemukan data frekuensi usia dari keseluruhan 

responden adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 : Hasil Pengolahan Tempat Tinggal Responden 

tempat_tinggal 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jaksel 86 86,0 86,0 86,0 

Jaktim 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

Gambar 4.2 : Bar Chart Data Tempat Tinggal Responden 
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Sumber : Data diolah 

Hasil pengolahan data penelitian menunjukkan bahwa responden dengan tempat 

tinggal yang berada didaerah Jakarta Selatan memiliki persentase yang tinggi sebesar 86 % 

dan sisanya berada didaerah Jakarta Timur memiliki persentase sebesar 14 %. 

4.1.3 Asal Sekolah SMA 

          Pengolahan penelitian ini berdasarkan asal sekolah SMA dari pelajar tersebut. 

Tabel 4.3 : Hasil pengolahan Data Asal Sekolah SMA Responden 

asal_sekolah_SMA 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negeri 100 100,0 100,0 100,0 

 

Gambar 4.3 : Bar Chart Data Asal Sekolah SMA Responden 
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Sumber : Data diolah 
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Hasil Pengolahan data menunjukkan bahwa Asal Sekolah SMA pelajar tersebut 

memiliki persentase 100 % yaitu berasal dari SMA Negeri. 

4.1.4 Jurusan 

 Pengolahan hasil penelitian ini menemukan data berdasarkan jurusan dari pelajar 

tesebut di SMA secara keseluruhan responden. 

Tabel 4.4 : Hasil Pengolahan Data berdasarkan Jurusan Responden 

jurusan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ipa 42 42,0 42,0 42,0 

ips 58 58,0 58,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Gambar 4.4: Pie Chart Data Jurusan Responden 

 

 

Sumber : Data diolah 
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Hasil pengolahan data penelitian ini menunjukkan bahwa untuk jurusan IPS sangat 

mendominasi yaitu memiliki persentase sebesar 58 % atau sebanyak 50 responden dan 

sisanya diduduki oleh jurusan IPA persentasenya sebesar 42 %. 

4.1.5 Pekerjaan Orang Tua/Wali 

 Pengolahan hasil penelitian ini menemukan data frekuensi pekerjaan orang tua/wali 

dari keseluruhan responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 : Hasil Pengolahan Data berdasarkan Pekerjaan Orang Tua/Wali 

Responden 

pekerjaan_ortu_wali 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS 22 22,0 22,0 22,0 

Pegawai BUMN 10 10,0 10,0 32,0 

wiraswasta 34 34,0 34,0 66,0 

Pegawai swasta 25 25,0 25,0 91,0 

Lainnya 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gambar 4.5 :  Pie Chart Data Pekerjaan Orang Tua/Wali Responden 

 

 

Sumber : Data diolah 

Hasil pengolahan data penelitian menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan 

orang tua/wali sebagai Wiraswasta memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 34 %, 

kemudian posisi kedua ditempati oleh responden dengan pekerjaan orang tua/wali sebagai 

Pegawai Swasta memiliki persentase sebesar 25 %. Posisi berikutnya ditempati oleh 

pekerjaan orang tua/wali sebagai PNS memiliki persentase sebesar 22 % selanjutnya 

pekerjaan orang tua/wali sebagai Pegawai BUMN memiliki persentase 10 % dan posisi 

terakhir ditempati oleh pekerjaan orang tua/wali lainnya sebesar 9 %. 

4.1.6 Uang Saku Responden perbulan  

 Pengolahan penelitian ini memperlihatkan data responden mengenai estimasi uang 

saku para responden selama satu bulan yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.6 : Hasil Pengolahan Data Berdasarkan Uang Saku Perbulan Responden 

uang_saku 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rp 3.250.000-Rp 

4.250.000 
1 1,0 1,0 1,0 

Rp 2.250.000-Rp3.250.000 6 6,0 6,0 7,0 

Rp 1.750.000-Rp 

2.250.000 
11 11,0 11,0 18,0 

Rp 1.250.000-Rp 

1.750.000 
6 6,0 6,0 24,0 

Rp 800.000-Rp 1.250.000 24 24,0 24,0 48,0 

Rp 600.000-Rp Rp800.000 22 22,0 22,0 70,0 

Rp 400.000-Rp 600.000 22 22,0 22,0 92,0 

<Rp 400.000 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      

 

Gambar 4.6 : Bar Chart Data Uang Saku Perbulan Responden 
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 Sumber : Data diolah 

Hasil pengolahan data penelitian menunjukkan bahwa data didominasi oleh 

responden dengan uang saku Rp 800.000 – Rp 1.250.000 perbulannya yaitu sebesar 24%, 

posisi kedua ditempati oleh responden dengan uang saku berkisar antara Rp 400.000 – Rp 

800.000 sebesar 22% , posisi berikutnya ditempati oleh responden dengan uang saku antara 

Rp 1.750.000-Rp 2.250.000 sebesar 11% , posisi selanjutnya ditempati oleh responden 

dengan uang saku antara <Rp 400.000 sebesar 8%, posisi berikutnya ditempati oleh 

responden dengan uang saku Rp 2.250.000-Rp 3.250.000 sebesar 6% dan posisi terkahir 

ditempati oleh responden dengan uang saku antara Rp 3.250.000-Rp 4.250.000 sebesar 1%. 

 

4.2  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

 Uji validitas dan Uji Reliabilitas ini dilakukan terhadap 30 responden. 

4.2.1 Uji Validitas 

 Pada penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisis 

faktor pada saat pretest dan uji data keseluruhan. Analisis faktor melihat nilai Kaiser Meyer-

Olkin (KMO), Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti Image 

Matrices dan Factor Loading Of Component Matrix. 

Tabel 4.7 : Hasil Pengujian Validitas 

Dimensi Motivasi, Biaya, Bukti fisik Perguruan Tinggi, dan Kelompok Referensi 

Variabel KMO Pernyataan Factor Loading Kesimpulan 

Motivasi 0,500            M1 

           M2 

0,963 

0,678 

Valid 

Valid 
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Sumber : Data kuesioner diolah 

 Dari hasil tabel penelitian 4.2.1 dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan untuk hasil KMO Measure of Sampling Adequacy (MSA), dari 

keempat variabel masing-masing sebesar motivasi (0,500), biaya (0,500), bukti fisik 

Biaya 0,500 B1 

B2 

0,853 

0,932 

Valid 

Valid 

Bukti fisik 

perguruan tinggi 

0,709 BF2 

BF3 

BF4 

BF5 

 

BF6 

0,750 

0,621 

0,817 

0,763 

 

0,782 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

 

 

Kelompok 

Referensi 

 

0,500 KR1 

 

KR2 

0,698 

 

0,913 

Valid 

 

Valid 
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Perguruan Tinggi (0,709), dan Kelompok Referensi (0,500), ini menunjukkan bahwa analisa 

faktor ini dapat dapat diproses lebih lanjut karena lebih dari 0,5. 

 Selanjutnya variabel Motivasi, Biaya, Bukti Fisik Perguruan Tinggi dan Kelompok 

Referensi dilihat dari component matrix factor loading lebih besar dari 0,5 dinyatakan valid. 

Dari variabel Motivasi mencerminkan keberhasilan alumni, dan kemudahan memperoleh 

pekerjaan masing-masing, sebesar 0,963,dan 0,678. 

 Sementara itu untuk variabel Biaya dipengaruhi oleh biaya pendidikan dan potongan 

biaya dari kampus tersebut jika calon mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa, masing-

masing sebesar 0,853. 0,932. 

 Variabel ketiga Bukti fisik perguruan tinggi yang terdiri dari lima indicator 

diantaranya citra/image dari kampus tersebut, status akreditasi, kelengkapan fasilitas 

kampus, kondisi lingkungan kampus, dan kondisi gedung kampus, masing-masing sebesar  

0,750, 0,621, 0,817, 0,763,0,782.  

 Variabel terakhir yaitu Kelompok referensi yang dipengaruhi oleh keluarga dan 

teman, masing-masing sebesar 0,698, 0,913. 

4.2.2  Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur, apakah alat 

ukur tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Suatu 

variabel dapat dihandalkan ketika variabel tersebut memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari 0.60 
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Tabel 4.8 : Hasil Pengujian Reliabilitas Pretest Keseluruhan 

 

  

 

 

Sumber : Data Kuesioner Diolah 

Berdasarkan hasil tabel 4.2.2 diatas variabel motivasi, biaya, bukti fisik perguruan 

tinggi, kelompok referensi, dan keadaan ekonomi memiliki Cronbach’s Alpha sebesar 

0,732.  

Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha minimal 0,60 atau lebih, maka jawaban responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten atau 

variabel dapat dihandalkan (reliable). Namun jika variabel dalam penelitian mempunyai 

koefisien Cronbach’s Alpha kurang dari 0,60 maka jawaban tersebut terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah tidak konsisten 

atau variabel tidak dapat dihandalkan (kurang reliable). Dari tabel 4.2.2 di atas dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliable 

4.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji One Sample Kolmogorov-

Variabel   Cronbach’s Alpha                 Kesimpulan 

1. Motivasi    
2. Biaya 
3. Bukti fisik perguruan           0,732        Reliable 

Tinggi 
4. Kelompok Referensi 
5. Keadaan ekonomi 
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Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal 

jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. 

Tabel 4.9 : Hasil Pengujian Normalitas 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  Mtot Btot BFtot KRtot KEtot 
N 30 30 30 30 30 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 15,77 11,00 33,43 10,07 5,90 
Std. Deviation 3,350 2,971 5,029 2,318 1,470 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,128 ,167 ,095 ,222 ,260 
Positive ,070 ,156 ,066 ,135 ,227 
Negative -,128 -,167 -,095 -,222 -,260 

Kolmogorov-Smirnov Z ,700 ,913 ,521 1,215 1,427 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,712 ,375 ,949 ,104 ,034 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data 
Sumber : Data kuesioner Diolah 

 

 Dilihat dari tabel diatas menujukkan hasil normalitas dengan menggunakan One 

Smple Kolmogorov-Smirnov Test adalah masing-masing sebagai berikut. Untuk variabel 

Motivasi memiiki hasil sebesar 0,712, variabel Biaya memiliki hasil sebesar 0,375, variabel 

Bukti Fisik Perguruan Tinggi memiliki hasil sebesar 0,949, variabel Kelompok Referensi 

memiliki hasil sebesar 0,104, dan posisi terkahir untuk variabel Keadaan Ekonomi memiliki 

hasil sebesar 0,034.Dari hasil yang diperoleh ada data yang kurang akurasi, sehingga 

hasilnya pun kurang maksimal, namun keseluruhan variabel hasilnya berdistribusi normal, 

karena memiliki nilai lebih dari 0,05.  

4.3 Analisa Faktor  

 Analisis faktor adalah kelas prosedur terutama digunakan untuk reduksi data dan 

meringkas. Dalam analisis varians, regresi berganda dan analisis diskriminan, satu variabel 
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dianggap sebagai variabel dependen atau kriteria, dan yang lainnya sebagai variabel 

independen atau prediktor. 

Tabel 4.10 : Hasil KMO 

KMO and Bartlett's Test(a) 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,608 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 70,858 

Df 10 

Sig. ,000 

    a  Based on correlations 

      Sumber : Data Kuesioner Diolah 

    

Dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil dari keseluruhan variabel dengan 

menggunakan teknik KMO, maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya lebih dari 0,5, yaitu 

sebesar 0,608. Dinyatakan semua variabel telah memadai  

 

Tabel 4.11 : Hasil Total Variance Explained 

Total Variance Explained

23,592 52,069 52,069 23,592 52,069 52,069 13,237 29,214 29,214
10,538 23,257 75,326 10,538 23,257 75,326 20,893 46,111 75,326

5,216 11,511 86,837
4,584 10,116 96,953
1,380 3,047 100,000

23,592 52,069 52,069 1,612 32,235 32,235 1,678 33,553 33,553
10,538 23,257 75,326 1,157 23,132 55,368 1,091 21,815 55,368

5,216 11,511 86,837
4,584 10,116 96,953
1,380 3,047 100,000

Component
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Raw

Rescaled

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution.a. 

    Sumber : Data Kuesioner diolah 
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 Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa faktor yang dominan adalah bukti fisik 

perguruan tinggi perguruan tinggi sebesar 50 % dan faktor kedua dominan sebagai faktor 

pendukung adalah motivasi, kelompok referensi dan keadaan ekonomi sebesar dan 25 %.  

Tabel 4.12 : Hasil Component Matrix 

Component Matrix(a) 

 

  

Raw Rescaled 

Component Component 

1 2 1 2 

Mtot 1,512 2,256 ,493 ,735 

Btot 1,545 1,538 ,568 ,565 

BFtot 4,294 -1,484 ,944 -,326 

KRtot ,469 ,871 ,199 ,370 

KEtot ,511 ,346 ,340 ,230 

    Extraction Method: Principal Component Analysis. 

    a.  2 components extracted. 

 

Sumber : Data Kuesioner Diolah 

 Dilihat dari Component Matrix diatas maka dari faktor pertama yang mendominasi 

pelajar SMA dalam memilih perguruan tinggi adalah variabel bukti fisik perguruan tinggi 

dan biaya, masing-masing sebesar 0,944 dan 0,568, sisanya adalah faktor pendukung seperti 

variabel motivasi, kelompok referensi dan keadaan ekonomi. 
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Gambar 4.13 : Component Plot in Rotated space 
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Sumber: Data Kuesioner Diolah 

Dilihat dari gambar diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi faktor yang berada 

dalam kurva maka variabel tersebut lah yang mendominasi. Variabel tersebut adalah bukti 

fisik perguruan tinggi, variabel kedua adalah biaya, variabel ketiga adalah keadaan ekonomi, 

variabel keempat adalah motivasi dan variabel terakhir adalah kelompok referensi. 

4.4 Implikasi Manajerial 

 Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa variabel bukti fisik perguruan tinggi dan 

biaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelajar SMA dalam memilih perguruan 

tinggi di Jakarta. Variabel bukti fisik perguruan tinggi ini sangat mempengaruhi, karena 

biasanya pelajar tersebut melihat kondisi gedung dari perguruan tinggi tersebut, 

menanyakan kelengkapan dari fasilitas kampus itu sendiri, kondisi lingkungan sekitar 
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kampus, kurikulum yang diberikan, image dari perguruan tinggi tersebut. Maka dari itu, 

banyak pelajar yang menjawab variabel ini sesuai apa yang diinginkan dari mereka. Jika 

kondisi lingkungan kampus atau fasilitas kampus tidak lengkap, maka pelajar itu sendiri 

memilih di perguruan tinggi lain. Variabel kedua yang menjadi pengaruh signifikan adalah 

biaya. Pelajar juga melihat berapa pengeluaran yang harus ia keluarkan dalam memilih 

perguruan tinggi yang diinginkan, dari biaya pendidikan selama perkuliahan maupun 

potongan biaya yang dapatkan jika pelajar tersebut berprestasi. Oleh karena itu, variabel ini 

sangat mempengaruhi pelajar dalam memilih perguruan tinggi. 

 Untuk variabel lain seperti motivasi, kelompok referensi, dan keadaan ekonomi juga 

bisa dikatakan sebagai faktor dalam memilih perguruan tinggi, tetapi tidak terlalu 

mendominasi, faktor sisanya ini hanyalah sebagai pendorong, agar pelajar tersebut 

mempunyai perbandingan dalam memilih perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi 

yang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden Pelajar SMA di Jakarta 

mengenai pemilihan perguruan tinggi di Jakarta yang diteliti secara parsial terhadap 

pemilihan perguruan tinggi di Jakarta melalui variabel Motivasi, Biaya, Bukti fisik 

Perguruan Tinggi, Kelompok Referensi dan Keadaan Ekonomi, maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Bahwa faktor yang dipertimbangkan oleh pelajar SMA dalam memilih perguruan tinggi 

di Jakarta sebagai berikut : motivasi, biaya, bukti fisik perguruan tinggi, kelompok 

referensi dan keadaan ekonomi. 

2. a. Bahwa faktor dominan yang berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan 

perguruan tinggi di Jakarta adalah variabel bukti fisik perguruan tinggi, dan biaya 

b.  Bahwa faktor pendukung terhadap pemilihan perguruan tinggi di Jakarta adalah 

variabel motivasi, kelompok referensi dan keadaan ekonomi. 

5.2 Saran  

1.  Banyaknya pelajar SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang 

diminatinya, dan seiring perkembangan jaman pula pihak-pihak seperti perguruan 

tinggi harus bisa menargetkan kepada pelajar SMA agar dapat masuk ke perguruan 

tinggi yang dipilihnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi tersebut harus lah benar- 
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benar memahami apa yang diinginkan oleh pelajar SMA nya, seperti melihat dari 

keberhasilan alumni terdahulu, prospek setelah lulus dari perguruan tinggi tersebut, 

apakah langsung mendapatkan kesempatan bekerja atau tidak, kemudian dilihat 

juga dari sisi bukti fisik yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut, contohnya 

seperti fasilitas kampus, akreditasi, image dari perguruan tingi tersebut dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan perguruan tinggi.  

2.  Bagi pelajar SMA sendiri harus benar-benar selektif dalam memilih perguruan tinggi, 

karena sebagai modal awal, yang nantinya bisa memasuki dunia kerja. 

3.  Bagi peneliti lanjutan, disarankan agar menggunakan skala sampel yang lebih luas 

dari penelitian ini sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat 

generalisasi yang lebih luas.  

Demikian saran-saran yang dapat disampaikan dalam rangka memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas Pelajar SMA dalam Memilih Perguruan Tinggi di Jakarta, serta untuk 

penyempurnaan penelitian lanjutan di masa mendatang. 
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Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 

Dengan hormat, 

Nama saya JULIANTI RAHMINARNI dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa tingkat 

akhir Indonesia Banking School yang sedang melakukan penelitian dengan topik 

“ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR SMA DALAM 

MEMILIH PERGURUAN TINGGI DI JAKARTA ( Studi pada Pelajar SMAN 60 dan 

SMAN 67 )”.  

Anda diminta untuk menjawab pertanyaan yang tersedia pada lembar kuesioner sesuai 

dengan jawaban yang tersedia. Di dalam kuesioner ini tidak ada jawaban yang bersifat benar 

atau salah. Jawaban yang anda berikan merupakan dengan benar demi tercapai tujuan 

penelitian. 

Data yang anda berikan akan dijamin kerahasiannya oleh peneliti demi menjaga 

kenyamanan Anda selaku responden. 

 

Kode Responden   

Petunjuk pengisian 

• Pada pertanyaan yang memiliki pilihan, beri tanda (  X ) pada pilihan jawaban anda. 
 

I. IDENTITAS DIRI RESPONDEN 
 
1. Jenis kelamin    : a. Pria b. Wanita 
2. Tempat tinggal    : a. JakPus b. JakSel c. JakTim 

     d. JakBar e. JakUtara f. Luar Jakarta 

3.  Asal sekolah SMA  : a. Negeri  b. Swasta 
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4. Jurusan     : a. IPA  b. IPS  c. Bahasa 

5. Pekerjaan Ortu/Wali : a. PNS  d. TNI/Polri 

          b. Pegawai BUMN   e. Pegawai Swasta 

          c. Wiraswasta f. Lainnya, sebutkan …. 

6. Uang saku anda perbulan : a. > Rp 4.250.000 

  b. Rp 3.250.000 – Rp 4.250.000 

      c. Rp 2.250.000 – Rp 3.250.000 

      d. Rp 1.750.000 – Rp 2.250.000 

      e. Rp 1.250.000 – Rp 1.750.000 

      f. Rp 800.000 – Rp 1.250.000 

      g. Rp 600.000 – Rp 800.000 

      h. Rp 400.000 – Rp 600.000 

     i. < Rp 400.000 

 

Petunjuk Pengisian 

• Isilah pertanyaan tersebut dengan memberikan jawaban dari 1 sangat tidak setuju 
sampai 7 sangat setuju 
 

III. Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan Perguruan Tinggi 
 
MOTIVASI 
1. Keberhasilan alumni dari perguruan tinggi tsb mempengaruhi saya dalam 

memilih perguruan tinggi? 
1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 

2. Kemudahan mendapatkan pekerjaan mempengaruhi saya dalam memilih 
perguruan tinggi? 

1 2 3 4 5 6 7 
Sangat tidak setuju     Sangat setuju 
 

3. Keberadaan teman-teman kuliah menjadi salah satu faktor dalam memilih 
perguruan tinggi ? 

1 2 3 4 5 6 7 
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  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 

 

BIAYA 

4. Biaya kuliah menjadi faktor dalam memilih perguruan tinggi? 
1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 

5. Potongan biaya pendidikan yang ditawarkan dari suatu perguruan tinggi negeri 
maupun swasta yang saya pilih mempengaruhi saya dalam memilih perguruan 
tinggi? 

1 2 3 4 5 6 7 
Sangat tidak setuju     Sangat setuju 
 

BUKTI FISIK PERGURUAN TINGGI 
6. Kurikulum dalam perguruan tinggi mempengaruhi saya dalam memilih 

perguruan tinggi ? 
1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 

7. Citra/image menjadi salah satu faktor dalam memilih perguruan tinggi ? 
1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 

8. Status akreditasi kampus mempengaruhi saya dalam memilih perguruan tinggi ? 
1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 

9. Kelengkapan fasilitas kampus membuat saya memilih perguruan tinggi ? 
1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 

10.  Keberadaan lingkungan kampus membuat saya tertarik untuk mengikuti 
kegiatan belajar mengajar ? 

1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 

11. Kondisi gedung kuliah mempengaruhi saya dalam memilih perguruan tinggi ? 
1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 
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 KELOMPOK REFERENSI 

12. Faktor keluarga sebagai pendorong saya dalam pemilihan perguruan tinggi ? 
1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 

13. Teman – teman sebaya mempengaruhi saya dalam memilih perguruan tinggi ? 
1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 

 KEADAAN EKONOMI 

14. Pendapatan orang tua sebagai pemicu saya dalam pemilihan perguruan tinggi ? 
1 2 3 4 5 6 7 

  Sangat tidak setuju     Sangat setuju 
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Lampiran 2 : Uji Validitas Pre-Test 

1. Variabel Motivasi 

Factor Analysis 
 
 KMO and Bartlett's Test(a) 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,500 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 6,364 
Df 1 
Sig. ,012 

a  Based on correlations 
  

Anti-image Matrices

,793 -,361
-,361 ,793
,500a -,455

-,455 ,500a

M1
M2
M1
M2

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

M1 M2

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
  

 Communalities 
 

  

Raw Rescaled 

Initial Extraction Initial Extraction 
M1 3,568 3,309 1,000 ,927 
M2 1,857 ,853 1,000 ,459 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

Total Variance Explained

4,162 76,714 76,714 4,162 76,714 76,714
1,263 23,286 100,000
4,162 76,714 76,714 1,387 69,335 69,335
1,263 23,286 100,000

Component
1
2
1
2

Raw

Rescaled

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analys is.
When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution.a. 
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Component Matrix a

1,819 ,963
,924 ,678

M1
M2

1

Compone
nt

1

Compone
nt

Raw Rescaled

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

 

2. Variabel Biaya 

Factor Analysis 
  

KMO and Bartlett's Test a

,500

12,608
1

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Based on correlationsa. 
 

 
Anti-image Matrices

,632 -,383
-,383 ,632
,500a -,606

-,606 ,500a

B1
B2
B1
B2

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

B1 B2

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
 

 
Communalities

2,378 1,731 1,000 ,728
3,137 2,726 1,000 ,869

B1
B2

Initial Extraction Initial Extraction
Raw Rescaled

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

4,171 48,128 48,128 4,171 48,128 48,128 4,158 47,974 47,974
3,240 37,385 85,512 3,240 37,385 85,512 3,253 37,538 85,512
1,256 14,488 100,000
4,171 48,128 48,128 1,385 46,170 46,170 1,387 46,245 46,245
3,240 37,385 85,512 1,007 33,558 79,728 1,004 33,482 79,728
1,256 14,488 100,000

Component
1
2
3
1
2
3

Raw

Rescaled

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution.a. 

  

 
Component Matrix a

1,316 ,853
1,651 ,932

B1
B2

1

Compone
nt

1

Compone
nt

Raw Rescaled

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

 
 
3. Variabel Bukti Fisik Perguruan Tinggi 
 
Factor Analysis 
 
 

KMO and Bartlett's Test a

,667

56,265
15

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Based on correlationsa. 
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Anti-image Matrices

,763 -,157 ,118 ,181 -,194 -,012
-,157 ,485 -,259 -,150 ,003 -,028
,118 -,259 ,532 -,071 -,139 ,105
,181 -,150 -,071 ,511 -,034 -,190

-,194 ,003 -,139 -,034 ,459 -,243
-,012 -,028 ,105 -,190 -,243 ,476
,385a -,257 ,186 ,290 -,328 -,020

-,257 ,703a -,510 -,302 ,007 -,059
,186 -,510 ,643a -,136 -,281 ,210
,290 -,302 -,136 ,734a -,071 -,385

-,328 ,007 -,281 -,071 ,693a -,520
-,020 -,059 ,210 -,385 -,520 ,660a

BF1
BF2
BF3
BF4
BF5
BF6
BF1
BF2
BF3
BF4
BF5
BF6

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BF1 BF2 BF3 BF4 BF5 BF6

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
  

Communalities

1,068 ,373 1,000 ,349
1,702 1,207 1,000 ,709
1,040 ,624 1,000 ,599
1,903 1,386 1,000 ,728
1,495 1,136 1,000 ,759
1,886 1,518 1,000 ,805

BF1
BF2
BF3
BF4
BF5
BF6

Initial Extraction Initial Extraction
Raw Rescaled

Extraction Method: Principal Component Analysis.
  

 
 

Total Variance Expla ined

4,686 51,515 51,515 4,686 51,515 51,515 3,582 39,386 39,386
1,558 17,133 68,648 1,558 17,133 68,648 2,662 29,263 68,648
1,310 14,398 83,046

,650 7,147 90,193
,539 5,929 96,122
,353 3,878 100,000

4,686 51,515 51,515 2,845 47,418 47,418 2,272 37,861 37,861
1,558 17,133 68,648 1,105 18,424 65,842 1,679 27,981 65,842
1,310 14,398 83,046

,650 7,147 90,193
,539 5,929 96,122
,353 3,878 100,000

Component
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Raw

Rescaled

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvaluesa Extrac tion Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extrac tion Method:  Principal Component Analys is.
When analyzing a covariance matrix , the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution.a. 
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Component Matrixa

,212 ,573 ,205 ,554
,981 -,494 ,752 -,379
,626 -,481 ,614 -,472

1,108 -,399 ,803 -,289
,948 ,488 ,775 ,399

1,077 ,598 ,784 ,435

BF1
BF2
BF3
BF4
BF5
BF6

1 2
Component

1 2
Component

Raw Rescaled

Extrac tion Method:  Principal Component Analys is.
2 components extracted.a. 

  

4. Variabel Kelompok Referensi 
 
 
     Factor Analysis 
 

KMO and Bartlett's Test a

,500

3,465
1

,063

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Based on correlationsa. 
 

 
Anti-image Matrices

,882 -,303
-,303 ,882
,500a -,344

-,344 ,500a

KR1
KR2
KR1
KR2

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

KR1 KR2

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
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Communalities

1,541 ,751 1,000 ,487
2,064 1,719 1,000 ,833

KR1
KR2

Initial Extraction Initial Extraction
Raw Rescaled

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 
Total Variance Explained

2,470 68,503 68,503 2,470 68,503 68,503
1,136 31,497 100,000
2,470 68,503 68,503 1,320 65,997 65,997
1,136 31,497 100,000

Component
1
2
1
2

Raw

Rescaled

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analys is.
When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution.a.  

 
 

Component Matrix a

,867 ,698
1,311 ,913

KR1
KR2

1

Compone
nt

1

Compone
nt

Raw Rescaled

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

 
 
 
Lampiran 3 : Uji Reliabilitas Pre-test 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Lis twise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

  

ANALISIS FAKTOR..., JULIANTI RAHMINARNI, Ma.-IBS, 2012



Reliability Statistics

,732 14

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 
 
 Lampiran 4 : Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

23 23 23 23 23
16,30 11,04 33,83 10,48 6,00
3,404 3,183 4,858 1,974 1,537

,160 ,190 ,106 ,187 ,283
,095 ,177 ,070 ,133 ,258

-,160 -,190 -,106 -,187 -,283
,767 ,912 ,511 ,896 1,355
,598 ,376 ,957 ,398 ,051

N
Mean
Std. Deviat ion

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Mtot Btot BFtot KRtot KEtot

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
  

Lampiran 5 : Analisis Faktor dengan Data Keseluruhan 

Factor Analysis 
 

KMO and Bartlett's Test a

,608

70,858
10

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Based on correlationsa. 
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Anti-image Matrices

,736 -,275 -,093 -,107 ,129
-,275 ,544 -,120 -,050 -,303
-,093 -,120 ,878 ,008 -,064
-,107 -,050 ,008 ,930 -,083
,129 -,303 -,064 -,083 ,701
,571a -,435 -,116 -,129 ,179

-,435 ,581a -,174 -,071 -,491
-,116 -,174 ,813a ,009 -,082
-,129 -,071 ,009 ,799a -,103
,179 -,491 -,082 -,103 ,557a

Mtot
Btot
BFtot
KRtot
KEtot
Mtot
Btot
BFtot
KRtot
KEtot

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Mtot Btot BFtot KRtot KEtot

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
 

 
Communalities

9,418 7,377 1,000 ,783
7,399 4,753 1,000 ,642

20,684 20,641 1,000 ,998
5,542 ,979 1,000 ,177
2,267 ,382 1,000 ,168

Mtot
Btot
BFtot
KRtot
KEtot

Initial Extraction Initial Extraction
Raw Rescaled

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 
 

Total Variance Explained

23,592 52,069 52,069 23,592 52,069 52,069 13,237 29,214 29,214
10,538 23,257 75,326 10,538 23,257 75,326 20,893 46,111 75,326

5,216 11,511 86,837
4,584 10,116 96,953
1,380 3,047 100,000

23,592 52,069 52,069 1,612 32,235 32,235 1,678 33,553 33,553
10,538 23,257 75,326 1,157 23,132 55,368 1,091 21,815 55,368

5,216 11,511 86,837
4,584 10,116 96,953
1,380 3,047 100,000

Component
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Raw

Rescaled

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution.a.  
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Component Matrix a

1,512 2,256 ,493 ,735
1,545 1,538 ,568 ,565
4,294 -1,484 ,944 -,326

,469 ,871 ,199 ,370
,511 ,346 ,340 ,230

Mtot
Btot
BFtot
KRtot
KEtot

1 2
Component

1 2
Component

Raw Rescaled

Extraction Method: Principal Component Analysis.
2 components extracted.a. 

 
 

Rotated Component Matrixa

2,697 ,320 ,879 ,104
2,072 ,677 ,762 ,249

,631 4,499 ,139 ,989
,989 ,021 ,420 ,009
,541 ,298 ,359 ,198

Mtot
Btot
BFtot
KRtot
KEtot

1 2
Component

1 2
Component

Raw Rescaled

Extrac tion Method:  Principal Component Analys is. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 
 

 
Component Transformation Matrix

,455 ,891
,891 -,455

Component
1
2

1 2

Extraction Method: Principal Component Analysis .  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR SMA DALAM 
MEMILIH PERGURUAN TINGGI DI JAKARTA 

(STUDI PADA PELAJAR SMAN 60 DAN SMAN 67) 

Jurnal 

Julianti Rahminarni 

S-1 Manajemen STIE Indonesia Banking School 

ABSTRACT 

Along with the improvement and development of technology in the era of 

globalization, the quality of human resources becomes a serious concern. In this case the 

education plays a very important, ranging from basic education to higher education. Thus, 

the government made various efforts to encourage and improve the quality of human 

resources in Indonesia. Therefore, the author examines the factors that influence high 

school students in choosing Universities in Jakarta. The factors that influence it are 

motivation, cost college of physical evidence, the reference group an the economic 

situation in the college selection. 

 The method used is factor analysis, as seen from the results of KMO (Keiser 

Mayer-Olkin), the total variance explained, and the matrix component. The questionnaire 

was distributed to 100 respondents made students SMA 60, SMA 67 and each of which 

reside in the area South and East Jakarta.  

 The results of managerial implications is found that there is a dominant factor, 

which affect high school students in choosing a college, the college of physical evidence, 

and cost. The two dominant factors, as advocates influencing high school students in 

choosing a college that is the motivation, the reference group, and state of the economy. 

Keyword : consumer behavior, factor that affect cosumer behavior, decision making-

process. 
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1. Pendahuluan 

 1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan peningkatan dan perkembangan teknologi dalam era 

globalisasi, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi 

perhatian serius, karena hanya SDM yang berkualitas yang dapat bersaing 

dalam era globalisasi. Dalam peningkatan kualitas SDM tersebut, pendidikan 

memegang peranan yang sangat penting, mulai dari pendidikan dasar hingga 

pendidikan tinggi. Indonesia menghadapi masalah yang sangat serius dalam 

kualitas SDM, yang disebabkan kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat 

memprihatinkan.Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mendorong dan 

meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Namun semuanya terpulang kepada 

keinginan dan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikan yang 

diberikan oleh pemerintah. Banyak faktor yang mempengaruhi minat 

masyarakat terutama anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan formal di 

sekolah maupun di perguruan tinggi.  

Menurut Todaro (2000) Tingkat pendidikan seseorang walaupun banyak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat nonpasar (atau nonekonomis), 

namun secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh 

perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, 

ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan 

yang diinginkan, yakni: (1) harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik 

untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor 

modern di masa yang akan datang, hal ini merupakan manfaat pendidikan 

individual bagi siswa dan/atau keluarganya; serta (2) biaya-biaya sekolah, baik 

yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau 

ditanggung oleh siswa dan/atau keluarganya. Dengan demikian, Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi pelajar SMA tersebut untuk memilih perguruan 

tinggi yang mereka inginkan antara lain motivasi pelajar tersebut untuk masuk 

ke perguruan tinggi yang diinginkan, bukti fisik dari perguruan tinggi tersebut, 

biaya yang dikeluarkan untuk masuk ke perguruan tinggi, kelompok referensi,  

dan keadaan ekonomi dari pelajar tesebut.  
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Maka dari itu perguruan tinggi menawarkan berbagai program studi yang 

dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya.  Masing-

masing program studi tersebut juga akan mengarahkan pilihan pekerjaan yang 

dapat diperoleh oleh lulusan perguruan tinggi tersebut.  

1.2 Perumusan Masalah 

a.  Faktor apa sajakah yang dipertimbangkan oleh pelajar SMA dalam   

pemilihan perguruan tinggi di Jakarta? 

b. Faktor mana yang berpengaruh paling dominan terhadap pemilihan 

perguruan tinggi di Jakarta ? 

1.3 Batasan Masalah 
a. Responden dalam penelitian ini adalah Pelajar SMAN 60 dan 67 kelas 3 di 

Jakarta, karena mereka telah mengalami proses pengambilan keputusan 

sehingga mereka telah sepenuhnya sadar akan variabel-variabel yang 

mempengaruhi mereka dan SMA kedua tersebut dipilih, karena kemudahan 

dalam mencari informasi. 

b.   Penelitian ini dilakukan di Jakarta ( November 2011 – Januari 2012 ).  

1.4 Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa sajakah yang 

dipertimbangkan oleh pelajar SMA dalam pemilihan perguruan tinggi di 

Jakarta? 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor mana yang berpengaruh paling 

dominan terhadap pemilihan perguruan tinggi di Jakarta? 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Memberikan gambaran tentang pengaruh faktor motivasi, biaya, bukti fisik 

perguruan tinggi, kelompok referensi, dan keadaan ekonomi dalam 

pemilihan perguruan tinggi di Jakarta 

b.  Bagi institusi yang terkait hasil penelitian ini dapat membantu memberikan 

masukan dan pertimbangan bagi strategi komunikasi pemasaran.  
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c. Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis 

untuk mempelajari makalah yang tedapat pada faktor motivasi, biaya, bukti 

fisik perguruan tinggi,  kelompok referensi dan keadaan ekonomi. Manfaat 

lain untuk penulis adalah mencapai gelar Sarjana Ekonomi program studi 

manajamen.  

2. Tinjauan Pustaka 
 2.1 Landasan Teori 
 2.1.1    Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut”. (Basu Swastha dan T. Hani Handoko: 2000).   

Menurut Ajzen (1991) perilaku konsumen dapat dilihat dari 

beberapa tingkatan dimulai dari perhatian ekstrim proses psikologi ke 

konsentrasi pada institusi sosial pada sisi lainnya. Pada tingkat menengah 

cenderung difokuskan pada psikologi personal dan sosial, pemanfaatan 

individual secara penuh yang memproses informasi yang ada melemahkan 

pengaruh faktor biologi dan lingkungan pada perilaku. Konsep yang 

mengarah kepada disposisi perilaku, seperti sikap sosial dan keanehan 

pribadi, merupakan peran penting dalam usaha memprediksi dan 

menjelaskan perilaku manusia.  

2.1.2  Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, 

dan psikologis menurut kotler (2001). 

  Faktor Budaya 

Budaya, Sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 

pembelian. 
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1. Budaya 

     Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku  

seseorang. Budaya merupakan susunan nilai – nilai dasar, persepsi,  

keinginan, dan perilaku yang dipelajari anggota suatu masyarakat dari 

keluarga dan institusi penting lainnya. Menemukan produk baru yang 

diinginkan konsumen dapat dilakukan dengan berusaha selalu mencoba 

menemukan pergeseran budaya.  

2. Sub-budaya 

Sikap kebudayaan mengandung sub kebudayaan (subculture) yang lebih 

kecil,  atau kelompok orang – orang yang mempunyai sistem nilai yang 

sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang sama. 

Subkebudayaan meliputi kewarganegaraan, agama, kelompok,  ras,  dan 

derah geografis.  Banyak sub kebudayaan yang membentuk segmen 

pasar penting,  dan orang pemasaran seringkali merancang produk dan 

program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.  

3. Kelas Sosial 

Hampir setiap masyarakat memiliki beberapa bentuk struktur kelas 

sosial. Kelas–kelas sosial (social classes) adalah bagian – bagian 

masyarakat yang relatif permanen dan tersusun rapi yang anggota – 

anggotanya mempunyai nilai – nilai,  kepentingan,  dan perilaku yang 

sama. Kelas sosial tidak ditentukan oleh satu faktor saja, misalnya 

pendapatan, tetapi ditentukan sebagai suatu kombinasi pekerjaan, 

pendapatan, pendidikan,  kesejahteraan, dan variabel lainnya. Dalam 

beberapa sistem sosial, anggota – anggota dan kelas – kelas yang 

berbeda menggunakan aturan – aturan tertentu dan tidak dapat 

mengubah posisi sosial masyarakat.  Orang – orang dalam kelas sosial 

cenderung menunjukkan perilaku membeli yang serupa.  

Faktor Sosial 
Perilaku seseorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. 

1. Kelompok Acuan 
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Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok (group) kecil. 

Kelompok secara langsung mempengaruhi dan dimilki seseorang 

disebut kelompok keanggotaan (membership groups).  Beberapa di 

antaranya adalah kelompok primer yang memiliki interaksi reguler tetapi 

informal – seperti keluarga, teman – teman,  tetangga, dan rekan 

sekerja. Beberapa di antaranya adalah kelompok sekunder,  yang lebih 

formal dan memiliki lebih sedikit interaksi reguler. Kelompok sekunder ini 

mencakup organisasi – organisasi seperti kelompok keagamaan, 

asosiasi profesional,  dan serikat buruh. Kelompok acuan (reference 

group) berfungsi sebagai titik banding/referensi langsung (tatap muka) 

atau tidak langsung yang membentuk sikap maupun perilaku seseorang. 

Kelompok acuan mengarahkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup 

baru, mempengaruhi sikap dan konsep diri orang tersebut, dan 

memberikan dorongan untuk menyesuaikan diri sehingga akan 

mempengaruhi pilihan produk dan merek orang itu.  

2. Keluarga 

Anggota keluarga merupakan kelompok primer yang paling berpengaruh.  

Orientasi keluarga terdiri dari orang tua seseorang. Dari orang tua, 

seseorang memperoleh suatu orientasi terhadap agama, politik, dan 

ekonomi serta suatu rasa ambisi pribadi,  penghargaan pribadi dan cinta. 

Bahkan jika si pembeli sudah tidak berinteraksi lagi dengan si orang 

tuanya, pengaruh orang tua terhadap perilaku individu tersebut bisa 

tetap saja signifikan.  

3. Peran dan Status 

Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat ditetapkan baik lewat 

perannya maupun statusnya dalam organisasinya. Peran (role) 

seseorang meliputi kegiatan – kegiatan yang diharapkan dilakukan 

seseorang menurut orang – orang yang ada di sekitar individu tersebut. 

Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang 

diberikan oleh masyarakat.  Seseorang seringkali memilih produk yang 

menunjukkan status individu tersebut dalam masyarakat.  
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Faktor Pribadi 
Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, 

yaitu usia, pembeli dan tahap siklus hidup,  pekerjaan,  keadaaan ekonomi,  

gaya hidup ,  serta kepribadian dan konsep pribadi pembeli.  

1. Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang 

hidupnya. Mereka makan makanan bayi selama tahun-tahun awal 

hidupnya, beragam makanan selama tahun-tahun pertumbuhan dan 

kedewasaan, serta diet khusus selama tahun-tahun berikutnya.  Selera 

orang terhadap pakaian, perabot dan rekreasi juga berhubungan dengan 

usia.  Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga. Ada tahap 

siklus hidup keluarga,  bersama dengan situasi keuangan dan minat 

produk yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok. 

Tahapannya adalah:1)tahap bujangan,2) pasangan yang baru menikah, 

3) keluarga penuh I, anak terkecil berusia kurang dari enam tahun, 4) 

keluarga penuh II,  anak terkecil berusia enam tahun atau lebih,  5) 

keluarga penuh III,  Pasangan suami istri berusia lebih tua dengan anak-

anak yang mandiri, 6) keluarga kosong I,  pasangan berusia lebih tua,  

tidak ada anak yang tinggal bersama mereka,  teratas dalam angkatan 

kerja,  7) keluarga kosong II,  telah menikah dan berusia lebih tua.  Tidak 

ada anak yang tinggal bersama dirumah, pensiun, 8) hidup sendirian, 

masih bekerja, 9) hidup sendirian,  pensiun. Penelitian baru-baru ini telah 

mengidentifikasi tahap-tahap dalam siklus hidup psikologis.  Orang 

dewasa mengalami peralihan atau transformasi sepanjang hidupnya.  

Para pemasar memberikan perhatian khusus pada keadaaan hidup yang 

berubah –bercerai, menduda/menjanda, menikah lagi dan pengaruhnya 

terhadap perilaku konsumen.  

2. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya.  

Orang pemasaran mencoba mengidentifikasi kelompok–kelompok 

pekerja yang memiliki minat yang rata–rata lebih tinggi pada barang dan 

jasa yang dihasilkan. Bahkan dapat berspesialisasi menghasilkan produk 

– produk yang dibutuhkan satu kelompok pekerjaan tertentu. 
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3. Status Ekonomi 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. 

Keadaan ekonomi meliputi pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkat 

pendapatan,  stabilitas,  dan pola waktunya), tabungan dan kekayaan 

(termasuk persentase yang likuid), hutang,  kekuatan untuk meminjam 

dan pendirian terhadap belanja dan menabung. Para pemasar barang-

barang yang peka terhadap pendapatan terus memberikan perhatian 

pada kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan, dan suku 

bunga. Jika indikator ekonomi menunjukkan resesi, para pemasar dapat 

mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, melakukan 

penempatan ulang, dan menetapkan kembali harga produk mereka 

sehingga mereka dapat terus menawarkan nilai pada pelanggan 

sasaran.  

4. Gaya Hidup 

Orang – orang yang berasal dari dari sub kebudayaan, kelas sosial,  dan 

pekerjaan dapat memiliki gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup 

(lifestyle) adalah pola kehidupan seseorang. Pemahaman kekuatan – 

kekuatan ini dengan mengukur dimensi – dimensi AIO utama kosnumen 

– activities (pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, kegiatan sosial), interest 

(makanan, mode, keluarga, rekreasi), dan opinions (mengenai diri suatu 

individu,  masalah – masalah sosial,  bisnis,  produk). Gaya hidup 

mencakup sesuatu yang lebih dari sekedar kelas sosial ataupun 

kepribadian seseorang. Gaya hidup menampilkan pola perilaku 

seseorang dan interaksinya di dunia. 

5. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian tiap orang yang bebeda mempengaruhi perilaku 

membelinya. Kepribadian (personality) adalah karakteristik psikologis 

yang unik, yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan 

menetap (lasting) terhadap lingkungan seseorang. Kepribadian biasanya 

diuraikan berdasarkan sifat – sifat seseorang seperti kepercayaan diri, 

dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi, mempertahankan diri,  

kemampuan beradaptasi,  dan agresivitas. Kepribadian dapat berguna 

untuk menganalisis perilaku konsumen atas suatu produk maupun 
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pilihan merek. Orang pemasaran menggunakan konsep yang 

berhubungan dengan kepribadian – konsep diri seseorang. Dasar 

pemikiran konsep diri adalah bahwa apa yang dimiliki seseorang 

memberi kontribusi dan mencerminkan identitas orang tersebut bahwa,  

“individu adalah apa yang individu punya”. Jadi,  untuk memahami 

perilaku konsumen,  orang pemasaran pertama kali harus memahami 

hubungan antara konsep diri konsumen dengan apa yang dimilikinya.  

Faktor Psikologis 
Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh emapat faktor psikologis 

utama : motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan dan sikap. 

1. Motivasi 

Seseorang mempunyai kebutuhan pada suatu saat. Ada kebutuhan 

biologis, yang muncul dari keadaan yang memaksa seperti rasa lapar, 

haus, atau merasa tidak nyaman. Kebutuhan lainnya bersifat psikologis, 

muncul dari kebutuhan untuk diakui,  dihargai, ataupun rasa memiliki.  

Kebanyakan kebutuhan ini tidak akan cukup kuat untuk memotivasi 

orang tersebut untuk bertindak pada suatu waktu tertentu.  Suatu 

kebutuhan akan menjadi motif apabila dirangsang sampai suatu tingkat 

intensitas yang mencukupi. Sebuah motif atau dorongan adalah 

kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk mengarahkan 

seseorang untuk mencari kepuasan. 

2. Persepsi 

Seseorang yang termotivasi adalah siap untuk bertindak. Bagaimana 

seseorang benar-benar bertindak dipengaruhi oleh persepsi dia 

mengenai situasi tertentu,  mengapa seseorang memandang situasi 

yang sama dengan cara yang berbeda? Kenyataannya adalah bahwa 

kita memandang suatu objek stimuli melalui sensasi-sensasi yang 

mengalir melalui kelima indera kita: mata,  telinga, hidung,  kulit dan 

lidah. Namun demikian, setiap orang mengikuti, mengatur,  dan 

menginterpretasikan data sensoris ini menurut cara masing-masing. 

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, 

mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiiliki arti.  
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Perhatian selektif.  Orang-orang berkontak dengan sejumlah besar 

stimuli setiap hari.  Seseorang tidak mungkin dapat mengingat semua 

stimuli ini.  Sebagian besar stimuli akan tersaring keluar.  Tantangan 

yang nyata adalah menjelaskan stimuli yang mana akan diperhatikan 

orang. Perhatian selektif berarti bahwa para pemasar harus bekerja 

keras untuk menarik konsumennya.  

Distorsi selektif.  Bahkan stimuli yang telah diperhatikan pun belum tentu 

dijumpai dalam cara yang diperkirakan.  Setiap orang memasukkan 

informasi yang diterima dalam pikiran mereka.  Distorsi selektif 

menjelaskan kecenderungan orang untuk mengolah informasi dalam 

cara yang akan mendukung persepsi mereka dan bukan yang akan 

menantang persepsi mereka.  

Ingatan selektif.  Orang-orang akan melupakan kebanyakan dari hal 

yang mereka pelajari.  Mereka cenderung mempertahankan informasi 

yang mendukung pendirian dan kepercayaan mereka.  Karena ingatan 

mereka selektif. Karena adanya ingatan selektif, kita cenderung akan 

mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk yang kita sukai 

dan melupakan hal-hal baik yang disebutkan produk yang bersaing.  

3. Pengetahuan 

Ketika orang-orang bertindak,mereka belajar. Pengetahuan menjelaskan 

perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman.  

Kebanyakan perilaku manusia dipelajari. Ahli teori pengetahuan 

mengatakan bahwa pengetahuan seeorang dihasilkan melalui suatu 

proses yang saling mempengaruhi dari dorongan, stimuli, petunjuk,  

tanggapan,  dan penguatan. Teori pengetahuan mengajarkan para 

pemasar bahwa mereka dapat menciptakan permintaan akan produk 

dengan menghubungkannya dengan dorongan kuat, menggunakan 

petunjuk untuk memotivasinya dan memberikan penguatan yang positif.  

4. Kepercayaan dan Sikap 

Dengan melakukan dan lewat pembelajaran,  orang – orang 

mendapatkan keyakinan dan sikap. Pada gilirannya, kedua hal ini 

mempengaruhi perilaku membeli orang - orang. Suatu keyakinan (belief) 

adalah pemikiran deskriptif seseorang mengenai sesuatu. Orang 
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pemasaran tertarik pada keyakinan yang dirumuskan seseorang 

mengenai barang dan jasa tertentu, karena keyakinan ini menyusun citra 

produk yang mempengaruhi perilaku membeli. Orang – orang memiliki 

sikap terhadap agama,  politik,  pakaian,  musik,  makanan,  dan hampir 

setiap hal lainnya. Sikap (attitude) menggambarkan penilaian,  perasaan,  

dan kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang atas sebuah 

obyek atau gagasan. Sikap menempatkan seseorang dalam suatu 

kerangka pemikiran mengenai suka atau tidak sukanya akan sesuatu,  

mendekati atau menjauhi sesuatu. Sikap sulit diubah.  Sikap seseorang 

mengikuti suatu pola, dan untuk mengubah satu sikap saja mungkin 

memerlukan penyesuaian yang akan menyulitkan dengan sikap lainnya. 

2.1.3 Proses Pengambilan Keputusan 

Pemahaman terhadap keputusan dapat dilakukan melalui dua pendekatan 

pokok, pertama pendekatan normatif dan kedua pendekatan deskriptif. 

Pendekatan normatif berdasarkan atas apa yang semestinya dilakukan, 

pembuat keputusan sehingga dapat terbentuk keputusan yang rasional. 

Pendekatan deskriptif berdasarkan apa yang telah dilakukan individu yang 

telah membuat keputusan tanpa melihat apakah keputusan tersebut 

rasional ataupun tidak rasional ( Glass dan Holyoak:1986,  Hastjarjo:1991).  

Keputusan yang rasional melalui pendekatan normatif haruslah 

memperhatikan prinsip-prinsip seperti perbandingan diantara pilihan ,  

transitisitas,  dominan,  dan invariant   (Plous:1993,  Hastjarjo:1991). Ada 

keputusan yang dibuat dengan keadilan sedikit atau tanpa resiko (riskless 

choice). Sementara ada keputusan yang dibuat dalam kondisi yang 

mengandung resiko (risky choice). (Proses pengambilan keputusan 

konsumen, Hastjarjo: 1991).  Pembuatan keputusan ekonomi merupakan 

percobaan sia-sia.  Berdasarkan klaimnya bahwa bila sebuah analisis 

komplit telah dilakukan, sebuah keputusan akan sangat kompleks.  Dia juga 

menyatakan bahwa kemampuan proses informasi seseorang adalah sangat 

terbatas.  Asumsi bahwa seorang sektor ekonomi rasional yang sempurna 

adalah tidak mungkin.  Seringkali kita dipengaruhi oleh emosi dan 
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pertimbangan non-rasional. (Proses keputusan ekonomi, Herbert 

Simon:1947).   

2.2 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Metodologi Penelitian 
 3.1 Profil Responden 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah pelajar 

SMA kelas 3. Peneliti menyebarkan kuesioner 100 responden kepada pelajar 

SMA 60 dan SMA 67. Pada tabel pertama memperlihatkan hasil data dari 

responden pelajar tersebut. 

Tabel 1 : Karakteristik Responden 

  jenis_kelamin 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pria 26 26,0 26,0 26,0 

Wanita 74 74,0 74,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

 

 

Motivasi 

Biaya 

Bukti fisik perguruan 
tinggi 

Kelompok referensi 

Keadaan ekonomi 

Pemilihan 
perguruan tinggi 
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tempat_tinggal 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jaksel 86 86,0 86,0 86,0 

Jaktim 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

asal_sekolah_SMA 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negeri 100 100,0 100,0 100,0 

 

jurusan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ipa 42 42,0 42,0 42,0 

ips 58 58,0 58,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

pekerjaan_ortu_wali 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS 22 22,0 22,0 22,0 

Pegawai BUMN 10 10,0 10,0 32,0 

wiraswasta 34 34,0 34,0 66,0 

Pegawai swasta 25 25,0 25,0 91,0 

Lainnya 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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uang_saku 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rp 3.250.000-Rp 

4.250.000 
1 1,0 1,0 1,0 

Rp 2.250.000-Rp3.250.000 6 6,0 6,0 7,0 

Rp 1.750.000-Rp 

2.250.000 
11 11,0 11,0 18,0 

Rp 1.250.000-Rp 

1.750.000 
6 6,0 6,0 24,0 

Rp 800.000-Rp 1.250.000 24 24,0 24,0 48,0 

Rp 600.000-Rp Rp800.000 22 22,0 22,0 70,0 

Rp 400.000-Rp 600.000 22 22,0 22,0 92,0 

<Rp 400.000 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      

 

3.1.2 Uji Validitas dan Uji Reliabiltas 

Data sudah diuji kevalidan dan kereabilitasannya dan hasilnya 

menyatakan bahwa data tersebut secara keseluruhan adalah valid dan 

reliable. 

3.1.3 Uji Normalitas 
   Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Pada tabel 2, menunjukkan hasil dari uji 

normalitas, sebagai berikut : 
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Tabel 2 : Hasil Pengujian Normalitas 
            One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
  Mtot Btot BFtot KRtot KEtot 
N 30 30 30 30 30 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 15,77 11,00 33,43 10,07 5,90 
Std. Deviation 3,350 2,971 5,029 2,318 1,470 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,128 ,167 ,095 ,222 ,260 
Positive ,070 ,156 ,066 ,135 ,227 
Negative -,128 -,167 -,095 -,222 -,260 

Kolmogorov-Smirnov Z ,700 ,913 ,521 1,215 1,427 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,712 ,375 ,949 ,104 ,034 

 

3.2 Analisa Faktor 

Analisis faktor adalah kelas prosedur terutama digunakan untuk 

reduksi data dan meringkas. Dalam analisis varians, regresi berganda dan 

analisis diskriminan, satu variabel dianggap sebagai variabel dependen atau 

kriteria, dan yang lainnya sebagai variabel independen atau prediktor. Di 

bawah ini adalah hasil statistik yang menggunakan metode analisa faktor 

dihitung dengan melihat hasil dari KMO, sebagai berikut :  

Tabel 3A : Hasil KMO 
   KMO and Bartlett's Test(a) 

 

 

 

 
 

Dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil dari keseluruhan variabel 

dengan menggunakan teknik KMO, maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya 

lebih dari 0,5, yaitu sebesar 0,608. Dinyatakan semua variabel telah memadai. 

 

 

 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,608 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 70,858 

Df 10 

Sig. ,000 
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Tabel 3B : Hasil Total Variance Explained 

 

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa faktor yang dominan adalah bukti fisik 

perguruan tinggi perguruan tinggi sebesar 50 % dan faktor kedua dominan sebagai 

faktor pendukung adalah motivasi, kelompok referensi dan keadaan ekonomi 

sebesar dan 25 %.  

Tabel 3C : Hasil Component Matrix 
 

              Component Matrix(a) 

 

 

 

 

 

 

 

Dilihat dari Component Matrix diatas maka dari faktor pertama yang mendominasi 

pelajar SMA dalam memilih perguruan tinggi adalah variabel bukti fisik perguruan 

tinggi dan biaya, masing-masing sebesar 0,944 dan 0,568, sisanya adalah faktor 

pendukung seperti variabel motivasi, kelompok referensi dan keadaan ekonomi. 

Total Variance Explained

23,592 52,069 52,069 23,592 52,069 52,069 13,237 29,214 29,214
10,538 23,257 75,326 10,538 23,257 75,326 20,893 46,111 75,326

5,216 11,511 86,837
4,584 10,116 96,953
1,380 3,047 100,000

23,592 52,069 52,069 1,612 32,235 32,235 1,678 33,553 33,553
10,538 23,257 75,326 1,157 23,132 55,368 1,091 21,815 55,368

5,216 11,511 86,837
4,584 10,116 96,953
1,380 3,047 100,000

Component
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Raw

Rescaled

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution.a. 

 

Raw Rescaled 

Component Component 

1 2 1 2 

Mtot 1,512 2,256 ,493 ,735 

Btot 1,545 1,538 ,568 ,565 

BFtot 4,294 -1,484 ,944 -,326 

KRtot ,469 ,871 ,199 ,370 

KEtot ,511 ,346 ,340 ,230 
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4.  Implikasi Manajerial  

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa variabel bukti fisik perguruan 

tinggi dan biaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelajar SMA dalam 

memilih perguruan tinggi di Jakarta. Variabel bukti fisik perguruan tinggi ini sangat 

mempengaruhi, karena biasanya pelajar tersebut melihat kondisi gedung dari 

perguruan tinggi tersebut, menanyakan kelengkapan dari fasilitas kampus itu 

sendiri, kondisi lingkungan sekitar kampus, kurikulum yang diberikan, image dari 

perguruan tinggi tersebut. Maka dari itu, banyak pelajar yang menjawab variabel ini 

sesuai apa yang diinginkan dari mereka. Jika kondisi lingkungan kampus atau 

fasilitas kampus tidak lengkap, maka pelajar itu sendiri memilih di perguruan tinggi 

lain. Variabel kedua yang menjadi pengaruh signifikan adalah biaya. Pelajar juga 

melihat berapa pengeluaran yang harus ia keluarkan dalam memilih perguruan 

tinggi yang diinginkan, dari biaya pendidikan selama perkuliahan maupun potongan 

biaya yang dapatkan jika pelajar tersebut berprestasi. Oleh karena itu, variabel ini 

sangat mempengaruhi pelajar dalam memilih perguruan tinggi. 

Untuk variabel lain seperti motivasi, kelompok referensi, dan keadaan 

ekonomi juga bisa dikatakan sebagai faktor dalam memilih perguruan tinggi, tetapi 

tidak terlalu mendominasi, faktor sisanya ini hanyalah sebagai pendorong, agar 

pelajar tersebut mempunyai perbandingan dalam memilih perguruan tinggi yang 

satu ke perguruan tinggi yang lain. 

5. Kesimpulan dan Saran 

 5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden Pelajar 

SMA di Jakarta mengenai pemilihan perguruan tinggi di Jakarta yang diteliti 

secara parsial terhadap pemilihan perguruan tinggi di Jakarta melalui 

variabel Motivasi, Biaya, Bukti fisik Perguruan Tinggi, Kelompok Referensi 

dan Keadaan Ekonomi, maka didapat kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Bahwa faktor yang dipertimbangkan oleh pelajar SMA dalam memilih 

perguruan tinggi di Jakarta sebagai berikut : motivasi, biaya, bukti fisik 

perguruan tinggi, kelompok referensi dan keadaan ekonomi. 
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2. a. Bahwa faktor dominan yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan perguruan tinggi di Jakarta adalah variabel bukti fisik 

perguruan tinggi, dan biaya 

b.  Bahwa faktor pendukung terhadap pemilihan perguruan tinggi di 

Jakarta adalah variabel motivasi, kelompok referensi dan keadaan 

ekonomi. 

5.2 Saran 

 1.  Banyaknya pelajar SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi 

yang diminatinya, dan seiring perkembangan jaman pula pihak-

pihak seperti perguruan tinggi harus bisa menargetkan kepada 

pelajar SMA agar dapat masuk ke perguruan tinggi yang dipilihnya. 

Oleh karena itu, perguruan tinggi tersebut harus lah benar-benar 

memahami apa yang diinginkan oleh pelajar SMA nya, seperti 

melihat dari keberhasilan alumni terdahulu, prospek setelah lulus 

dari perguruan tinggi tersebut, apakah langsung mendapatkan 

kesempatan bekerja atau tidak, kemudian dilihat juga dari sisi bukti 

fisik yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut, contohnya seperti 

fasilitas kampus, akreditasi, image dari perguruan tingi tersebut dan 

lain sebagainya yang berhubungan dengan perguruan tinggi.  

2.  Bagi pelajar SMA sendiri harus benar-benar selektif dalam memilih 

perguruan tinggi, karena sebagai modal awal, yang nantinya bisa 

memasuki dunia kerja. 

3.  Bagi peneliti lanjutan, disarankan agar menggunakan skala sampel 

yang lebih luas dari penelitian ini sehingga dapat diperoleh hasil 

penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih luas.  
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