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ABSTRACT 

 

The increase of population in Indonesia demand a college that not only can 

accommodate student but also can provide a good quality of education to their students. In 

order to give customers satisfaction, educational institutions can go through different 

approach such as product quality, price, and sevice quality. 

This research is aimed to study empirically the effect of product quality, price, and 

service quality  to customer satisfaction. As for the object of the present study are students of 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. There are three independent 

variables and one dependent variable. The independent variables are product quality,  

price, and service quality. The dependent variable is customer satisfaction.  

The samples are obtained from the sample of 250 students of STIE Indonesia 

Banking School in this study. This statistics method used are test of validity, test of reability, 

test of normality, multiple regression analysis and classical assumption test. With interval 

scale 1-5. 

The results of this research shows that  product quality, price, and service quality  

has significant effect to customer satisfaction. The R square test shows that all of the 

independent variables collectively influent the dependent variable in the amount of 41,6%. 

Price has dominant effect to customer satisfaction.  As suggestion from this study is STIE 

Indonsia Banking School need to adjust their price with service quality provided through 

further research. 

 

Key words : Product Quality,  Price, Service Quality, and Customer Satisfaction. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Semakin tumbuhnya jumlah penduduk di Indonesia saat ini menuntut adanya 

perguruan tinggi yang tidak hanya dapat menampung jumlah calon mahasiswa yang ada, 

tetapi suatu perguruan tinggi juga harus memiliki kualitas yang baik. 

Dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap 

perguruan tinggi yang ingin memenangkan kompetisi dalam persaingan pasar akan 

memberikan perhatian penuh pada strategi pemasaran yang dijalankannya. Produk-

produk yang dipasarkan dibuat melalui suatu proses yang berkualitas akan memiliki 

sejumlah keistimewaan yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen atas 

penggunaan produk tersebut. Sedangkan untuk dapat mendistribusikan kualitas dibidang 

jasa merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karena itu, dalam proses pendistribusian jasa 

kepada konsumen harus ada perhatian penuh dari manajemen pemasaran paling atas 

hingga karyawan level bawah. 

Salah satu masalah pokok yang menjadi kendala dalam pemasaran adalah 

banyaknya saingan di dalam pasar itu sendiri baik dari produk sejenis maupun dari 

produk lain. Hal tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dimenangkan 

oleh suatu perguruan tinggi jika ingin tetap eksis di dalam persaingan bisnis. Persaingan 

yang semakin tajam dan perubahan-perubahan yang terus terjadi harus dapat dijadikan 
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pelajaran oleh manajemen agar dapat secara aktif mengantisipasi perubahan-perubahan 

yang terjadi baik untuk masa sekarang dan yang akan datang. 

Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang 

baik, menawarkannya dengan harga yang menarik, dan membuatnya mudah diperoleh 

oleh pelanggan sasaran. Perusahaan harus juga memberikan kualitas layanan yang baik 

agar kepuasan konsumen dapat tercapai. 

 Untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, perusahaan dapat menempuh 

berbagai pendekatan, seperti kualitas produk, harga, dan kualitas layanan. Produk 

merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu jasa karena 

harga adalah satu dari tujuh bauran pemasaran. Produk adalah barang atau jasa yang 

dapat diperjual belikan. Dalam pemasaran, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan 

ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan (Kotler. 2010). 

 Terdapat suatu pertanyaan lama dalam ekonomi yaitu hubungan antara harga, 

nilai terhadap konsumen, dan biaya produksi. Dapat dikatakan bahwa harga dari suatu 

barang menentukan nilainya terhadap konsumen. Mungkin biaya produksi yang 

menentukan harga (Friedman, 1990). Jawaban dari teka-teki hubungan antara nilai 

terhadap konsumen, biaya produksi dan harga adalah harga sama dengan biaya produksi 

dan nilai terhadap konsumen. Berdasar dari teori tersebut, maka harga memiliki 

hubungan yang positif dengan tingkat kepuasan konsumen. Pada akhirnya, kepuasan 

konsumen akan membantu membangun perilaku yang menguntungkan seperti word of 

mouth yang positif. (Boulding, Kalra, Staelin, & Zeithaml, 1993) dalam Anderson 

(2001). 
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Bagi perusahaan yang ingin mengimplementasikan quality initiative sebaiknya 

mempelajari model, konsep, dan pedoman dari kualitas yang dikembangkan dan 

dipopulerkan oleh W. Edwards Deming  dalam Walton (1988). Untuk memahami quality 

initiative, seseorang harus memahami arti dari kualitas. Deming adalah orang pertama 

yang berbicara tentang melampaui harapan dan tuntutan konsumen yang ditentukan 

melalui komunikasi secara terus-menerus dengan konsumen, petugas front line, dan 

manajemen. Juran (1999) mengatakan kualitas adalah kesesuaian penggunaan, 

sedangkan. Tidak seorangpun dari Deming maupun Juran yang secara spesifik 

menujukan proses, hubungan, atau nilai dari definisi mereka atas kualitas. 

Dari kedua ahli tersebut, hanya Deming yang memasukan fokus kepada 

konsumen. Maka dalam hal ini, penulis akan menggunakan definisi kualitas dari Pryor, 

White, & Toombs (2010) yang mengatakan bahwa kualitas mengacu pada tingkat 

dimana proses, produk, layanan, dan suatu hubungan bebas dari kekurangan, kendala, 

dan hal-hal yang tidak menambah nilai kepada konsumen.  

Fenomena yang terjadi di STIE IBS berdasarkan data dari tahun 2009 sampai 

dengan 2011 telah terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru yang diterima di STIE IBS. 

Berdasarkan data tahun 2009 s/d 2011 terjadi penurunan terhadap jumlah mahasiswa 

yang diterima di STIE IBS selama dua tahun berturut-turut, sedangkan di tahun 2012 

terjadi peningkatan kembali jumlah mahasiswa yang diterima. Hal ini dapat disebabkan 

ketatnya persaingan antar perguruan tinggi dalam melakukan penerimaan mahasiswa 

baru yang terjadi setiap awal tahun ajaran baru. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

kampus-info.com dan kopertis3.or.id terdapat 324 perguruan tinggi di wilayah DKI 

Jakarta dan 96 di antaranya terdapat di Jakarta Selatan. 
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Oleh karena itu, penulis bermaksud menyusun penelitian dengan judul. Pengaruh 

kualitas produk, harga, dan kualitas layanan terhadap kepuasan mahasiswa STIE 

Indonesia Banking School tahun akademik 2012/2013”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh yang signifikan dari kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan dari harga terhadap kepuasan konsumen? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan dari kualitas layanan terhadap kepuasan 

konsumen? 

4. Adakah pengaruh dari kualitas produk, harga, dan kualitas layanan secara 

bersama-sama terhadap kepuasan konsumen? 

5. Manakah pengaruh yang paling dominan antara kualitas produk, harga, dan 

kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan  menganalisis adanya pengaruh dari kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh dari harga terhadap 

kepuasan konsumen. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh dari kualitas layanan 

terhadap kepuasan konsumen. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh dari kualitas produk, 

harga, dan kualitas layanan secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen. 
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5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh yang paling dominan antara 

kualitas produk, harga, dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi 

manajemen STIE Indonesia Banking School, tetapi juga bagi kalangan akademisi. 

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

1. Manfaat untuk Perusahaan 

Sebagai input untuk perbaikan kualitas pelayanan untuk memenuhi tuntutan 

konsumen/mahasiswa, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya di masa 

yang akan datang untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 

2. Manfaat Akademis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca 

terutama yang berkaitan di bidang pemasaran dan khususnya yang berkaitan 

dengan kepuasan konsumen. 

 

1.5  Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas 

layanan terhadap kepuasan mahasiswa STIE Indonesia Banking School. Khusus pada 

variabel kualitas produk dalam penelitian ini penulis akan berfokus kepada produk jasa 

pelengkap dari jasa pendidikan. Variabel independent yang akan diteliti yaitu kualitas 

produk, harga, dan kualitas layanan, sedangkan tingkat kepuasan mahasiswa menjadi 

variabel dependent. 
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 Penelitian terhadap kualitas produk, harga, dan kualitas layanan dibatasi pada 

program S1 STIE Indonesia Banking School. Pembatasan subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa aktif STIE Indonesia Banking School program S1 tahun 

akademik 2012/2013. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

beberapa mahasiswa aktif STIE IBS tahun akademik 2012/2013. Jangka waktu penelitian 

ini adalah mulai dari bulan Maret 2013 sampai dengan Agustus 2013. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan 

 Uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, pembatasan penelitian, dan sitematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Uraian mengenai kualitas produk, harga, kualitas layanan, kepuasan konsumen, 

kerangka pemikiran, dan model. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini mencakup metode penelitian yang akan digunakan, yaitu alat analisis, 

jangka waktu pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV Analisa Data 

Uraian tentang analisis data dan pembahasannya dengan menggunakan hasil 

temuan di lapangan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 
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Uraian tentang ringkasan hasil analisis dan evaluasi data yang akan menjelaskan 

tentang kesimpulan dan saran untuk diusulkan pada pihak perusahaan 

sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

Daftar Pustaka 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Produk 

 Menurut Kotler (2010), produk lebih dari barang yang memiliki bentuk secara 

fisik. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dijadikan 

perhatian, milik, dikonsumsi atau apapun yang dapat memenuhi kebutuhan atau 

keinginan konsumen. Karena itu, suatu produk bisa berwujud dalam bentuk barang, jasa, 

toko, tenaga kerja, organisasi, tempat, atau bahkan sebuah ide. Produk adalah suatu alat 

untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. 

 Kotler dan Armstrong (2010) menggambarkan tiga komponen utama yang 

membentuk sebuah produk : 

1. Komponen inti, yaitu manfaat utama dari produk tersebut yang benar-benar dicari 

konsumen atau karena alasan konsumen mencari produk tersebut. 

2. Komponen pembungkus, yaitu atribut utama yang dimiliki produk dalam 

mengkomunikasikan dan membawa manfaat produk tersebut. Atribut ini antara 

lain kualitas rancangan, kemasan dan merk. 

3. Komponen pendukung, yaitu manfaat tambahan yang diperoleh  konsumen dari  

produk tersebut dalam servis,  garansi dan  pemasangan. 

  Konsumen akan memilih produk berdasarkan nilai dari produk tersebut. 

Kepuasan adalah suatu tingkat dimana kegunaan suatu produk sesuai dengan nilai yang 
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diharapkan saat melakukan pembelian. Konsumen akan puas apabila nilai suatu produk 

sesuai atau melebihi harapan (Kotler & Armstrong, 2010). Kotler mendefinisikan lima 

tingkat dari produk : 

1. Manfaat utama (core benefit): kebutuhan atau keinginan dasar konsumen 

terpenuhi dengan mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa. 

2. Produk umum (generic product): suatu jenis produk yang hanya  mengandung 

atribut atau karakteristik yang dibutuhkan untuk  menjalankan fungsinya. 

3. Expected product: serangkaian atribut atau karakteristik produk yang pembeli 

harapkan pada saat konsumen membeli produk. 

4. Augmented product: yaitu sesuatu (ciri, manfaat, atau atribut) yang  membedakan 

antara produk yang ditawarkan oleh perusahaan dengan produk yang 

 ditawarkan oleh pesaing. 

5. Potential product: yaitu semua uraian dan perubahan bentuk yang dialami oleh 

suatu produk dimasa datang. 

 

2.1.2  Kualitas Produk 

 Kualitas menurut Kotler dan Armstrong (2010) adalah keseluruhan karakteristik 

dari sebuah produk yang menunjang kemampuan untuk memuaskan konsumen baik 

secara langsung maupuan tidak langsung. Sedangkan produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada pasar untuk dijadikan perhatian, milik, dikonsumsi atau apapun 

yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Jadi kualitas produk adalah 

keseluruhan karakteristik barang atau jasa yang dapat ditawarkan kepada para konsumen 

dalam memenuhi keinginan ataupun kebutuhan konsumen. 
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 Sedangkan kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong (2006) dalam 

Cahyono (2008) adalah kemampuan dari suatu produk untuk menjalankan fungsinya 

meliputi ketahanan, kehandalan, ketepatan, kemudahan dalam penggunaan dan 

perbaikan, dan nilai atribut lainnya dalam sebuah produk. 

 Unsur terpenting pada tawaran pasar adalah produk. Perencanaan bauran 

pemasaran jasa dimulai dengan perumusan tawaran pasar untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Konsumen akan menilai tawaran pasar berdasarkan tiga unsur dasar, yaitu 

kualitas dan keistimewaan produk, kualitas dan bauran jasa, serta kesesuaian harga 

tawaran (Kotler & Armstrong, 2010). 

 Keputusan produk dimulai dengan pemahaman definisi produk atau penawaran 

produk. Penawaran produk bukan produk itu sendiri, tetapi total manfaat yang diterima 

konsumen, atau yang disebut juga total produk (Wijaya, 2012). Levitt (1986) dalam 

Wijaya (2012) mengajukan konsep total produk, di mana jasa yang ditawarkan meliputi 

produk inti/generik, produk yang diharapkan (expected product), produk tambahan 

(augmented product), dan produk potensial. 

 Menurut Kotler (1986) dalam Wijaya (2012), produk didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar untuk diperhatikan, diperoleh, dan digunakan 

untuk konsumsi yang mungkin dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Istilah 

produk mengacu kepada segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan agar memberikan 

kepuasan pelanggan dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud (Burnett, 2003). Produk 

dapat meliputi produk tunggal, perpaduan produk, gabungan produk barang dan jasa, 

atau beberapa produk barang dan jasa terkait lainnya. Istilah “produk jasa”, “jasa yang 

ditawarkan” atau “penawaran jasa” sering kali digunakan sebagai istilah-istilah jasa yang 
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dapat dipertukarkan (Gronroos, 1990; Gabbott dan Hogg, 1996; Storey dan Easingwood, 

1998) dalam Wijaya (2012). 

Menurut Kotler dan Armstrong (2010) terdapat dua dimensi kualitas produk, yaitu : 

1. Quality Level 

Kualitas produk adalah kualitas performa, yaitu kemampuan dari sebuah produk 

untuk menjalankan fungsinya. 

2. Quality Consistency 

Kualitas produk sama dengan kualitas kesesuaian (conformance quality), yaitu 

sebuah produk bebas dari kerusakan dan konsisten di dalam tingkat performa 

yang sudah ditargetkan. 

 Menurut Lovelock dan Wirtz (2011), klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan 

tujuh kriteria, yaitu : 

1.  Segmen Pasar 

 Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada konsumen 

akhir misalnya asuransi jiwa, dan pendidikan dan jasa kepada konsumen 

organisasional misalnya jasa akutansi dan perpajakan, jasa konsultan manajemen. 

Terdapat kesamaan di antara kedua  segmen pasar tersebut dalam pembelian 

jasa. Baik konsumen akhir maupun konsumen  organisasional sama-sama 

melalui proses pengambilan keputusan. Perbedaan utama antara kedua segmen 

bersangkutan terletak pada alasan dan kriteria spesifikasi dalam memilih jasa dan 

penyedia  jasa, kuantitas jasa yang dibutuhkan, dan kompleksitas pengerjaan 

jasa yang diperlukan. 
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2.  Tingkat Keberwujudan (Tangibility) 

 Kriteria yang berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

 dengan konsumen ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 

a. Rented Good Service 

 Konsumen menyewa dan menggunakan produk-produk tertentu  berdasarkan 

tarif dan jangka waktu tertentu. Contohnya penyewaan  mobil, kaset, video, 

dan villa. 

b. Owned Good Service 

 Oleh perusahaan jasa produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, 

dikembangkan, ditingkatkan kinerjanya, atau dipelihara/dirawat. Contohnya jasa 

reparasi dan perawatan taman. 

c. Non-Good Service 

 Jasa personal tidak berbentuk produk fisik (Intangible) ditawarkan kepada para 

pelanggan. Contohnya supir, dosen, dan ahli kecantikan. 

3. Keterampilan Penyedia Jasa 

 Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, terdapat dua tipe  pokok jasa 

yaitu professional service dan non-profesional service.  Pada jasa yang 

membutuhkan keterampilan tinggi dalam proses  operasinya, pelanggan 

cenderung sangat selektif dan berhati-hati  dalam  memilih penyedia jasa. 

Sebaliknya, jika jasa tidak memerlukan keterampilan tinggi, seringkali loyalitas 

pelanggan rendah karena penawarannya sangat banyak dan tidak berbeda secara 

signifikan. 
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4. Tujuan Organisasi Jasa 

 Jasa dapat dibagi menjadi commercial service atau profit service contohnya 

penerbangan, jasa parsel, dan bank dan non-profit service contohnya sekolah, 

panti asuhan, dan perpustakaan. 

5.  Regulasi 

 Jasa dapat dibagi menjadi regulated service contohnya angkutan umum, media 

masa, dan perbankan dan non-regulated service contohnya jasa makelar, catering, 

kost dan asrama, kantin sekolah, serta pengecatan rumah. 

6.  Tingkat Intensitas Karyawan 

 Jasa dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu equipment-based service 

contohlnya cuci mobil otomatis, ATM, dan binatu dan people-based service 

contohnya pelatih sepak bola, satpam, dan konsultasi hukum. 

7.  Tingkat Kontak Penyedia Jasa dan Pelanggan 

 Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi high 

contact service seperti universitas, bank, dan dokter dan low-contact service 

seperti bioskop. Pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggannya tinggi, 

keterampilan interpersonal karyawan harus diperhatikan oleh perusahan jasa. 

Sebaliknya, pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggan rendah, justru 

keahlian teknis karyawan yang paling penting. 
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2.1.3  Produk Jasa Pendidikan 

 Menurut Kotler & Armstrong (2010), produk jasa pendidikan merupakan 

penawaran jasa pendidikan yang ditawarkan sekolah secara normal meliputi aktifitas 

pembelajaran dan jasa pendidikan lainnya. Produk jasa pendidikan kemudian dapat 

diperinci lagi menjadi : 

1. Rentang produk, yaitu aneka produk jasa pendidikan yang ditawarkan. 

2. Manfaat produk, yaitu manfaat aktifitas pembelajaran bagi mahasiswa dan 

apakah produk jasa pendidikan berorientasi pada konsumen atau produsen jasa 

pendidikan. 

3. Usia produk, yaitu lama waktu berlangsungnya proses pembelajaran. 

4. Kualitas produk, yaitu apakah produk jasa pendidikan memenuhi persyaratan 

kualitas yang diinginkan pelanggan jasa pendidikan. 

 Lockhart (2005) juga mengatakan bahwa produk jasa pendidikan adalah produk, 

jasa, atau atribut sekolah apapun yang menyediakan manfaat bagi konsumen jasa 

pendidikan, baik internal maupun eksternal. 

 Ketika menganalisis unsur-unsur penawaran jasa pendidikan, pemasar jasa 

pendidikan sering kali menemukan masalah di mana jasa pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dari sekolah dan bersifat tidak kasat mata. Pemasar jasa perlu memperhatikan 

tiga tingkat generik penawaran jasa (Baker, 2003). Jadi penawaran jasa pendidikan 

terdiri atas dua unsur, yaitu : 

1. Jasa inti, yaitu manfaat inti jasa pendidikan. 

2. Jasa sekunder, yaitu tingkat produk jasa pendidikan yang berwujud dan tingkat 

produk jasa pendidikan tambahan. 
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 Lovelock (2011) juga memiliki pendapat yang hampir sama dengan Baker bahwa 

produk jasa terdiri atas dua unsur penting, yaitu: 

1. Produk inti, yang ditujukan pada manfaat dasar yang diterima konsumen. 

2. Jasa pelengkap, yang dapat membantu membedakan produk inti dan menciptakan 

keunggulan kompetitif. 

 Lovelock (2011) mengatakan ada delapan atribut jasa yang membungkus produk 

sebagai intinya. Delapan atribut jasa disebut juga sebagai bunga jasa (the flower of 

service). Pemasar jasa harus memastikan bahwa setiap unsur jasa harus tampil prima dan 

saling mendukung. 

 Delapan atribut jasa merupakan jasa pelengkap. Kita dapat mengelompokan 

delapan atribut jasa ke dunia pendidikan menjadi dua kelompok penting sebagai berikut : 

1. Jasa fasilitas, yaitu jasa tambahan yang dapat membantu penggunaan produk inti 

atau jasa tambahan yang diperlukan dalam proses penyampaian jasa pendidikan. 

Berikut adalah cakupan jasa fasilitas : 

a. Informasi 

Konsumen jasa pendidikan sering kali membutuhkan informasi tentang cara 

memperoleh dan menggunakan produk jasa pendidikan. Selain itu konsumen 

jasa pendidikan juga membutuhkan dokumentasi pendidikan yang baik. 

b. Penerimaan pesanan 

Jasa pedidikan harus dipesan atau didaftarkan di awal sebelum siswa 

mengikuti proses pendidikan di sekolah. Siswa perlu mengetahui produk jasa 

pendidikan yang disediakan sekolah dan komitmen sekolah pada proses 

penyampaian jasa pendidikan. 
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c. Tagihan 

Konsumen jasa pendidikan berhak mendapatkan laporan tagihan biaya 

pendidikan yang jelas, akurat, dan dapat dimengerti. 

d. Pembayaran 

Konsumen jasa pendidikan akan membayar biaya pendidikan lebih cepat 

apabila sekolah membuat transaksi pembayaran jasa pendidikan lebih mudah. 

2. Jasa peningkat, yaitu jasa tambahan yang dapat menambahkan nilai bagi 

konsumen jasa pendidikan. Berikut adalah cakupan jasa peningkat : 

a. Konsultasi 

Konsumen akan memperoleh nilai tambah dari jasa pendidikan apabila 

sekolah menawarkan konsultasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan 

konsumen jasa pendidikan. 

b. Keramahtamahan (hospitality) 

Konsumen jasa pendidikan yang menginvestasikan waktu dan usahanya untuk 

berkunjung ke sekolah dan menggunakan jasa pendidikan seharusnya 

dianggap sebagai tamu yang diundang. 

c. Pengamanan (safekeeping) 

Konsumen menginginkan proses penyampaian jasa pendidikan yang aman dan 

mendapatkan jasa tambahan (after sales services) setelah mereka membeli jasa 

pendidikan. 

d. Pengecualian (exception) 

Konsumen akan mendapatkan fleksibilitas di sekolah apabila meminta 

permohonan khusus. Konsumen jasa pendidikan mengharapkan hal tersebut 

ketika segala sesuatunya berjalan tidak sesuai rencana. 
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2.1.4  Harga 

 Harga menurut Swastha (2005) ”sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapat 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya”. Menurut definisi tersebut, 

kebijakan mengenai harga bersifat sementara, berarti produsen harus mengikuti 

perkembangan harga di pasar dan harus mengetahui posisi perusahaan dalam situasi 

pasar secara keseluruhan. 

 Harga menurut Kotler dan Armstrong (2010) adalah nilai yang dipertukarkan 

untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan, atau kepemilikan barang atau 

jasa. 

 Menurut Monroe (2003) harga memiliki peran terhadap persepsi konsumen 

mengenai kualitas produk, pengorbanan, nilai, dan minat beli. Dengan kata lain, 

konsumen tidak hanya menggunakan harga sebagai suatu ukuran pengorbanan, tetapi 

juga suatu indikator kualitas produk atau jasa. 

 Menurut Tjiptono (2001) harga memiliki dua peranan utama dalam proses 

pengambilan keputusan para konsumen yaitu : 

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat yang diharapkan berdasarkan daya 

belinya. Dengan demikian, keberadaan harga dapat membantu para konsumen 

untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang 

atau jasa dengan membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia. 

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam “mendidik” 

 konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini  bermanfaat 

dalam situasi dimana konsumen mengalami kesulitan  untuk  menilai faktor 

produksi atau manfaatnya secara objektif. 
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2.1.4.1  Tujuan Penetapan Harga 

 Menurut Lovelock dan Wright (2011), setiap keputusan mengenai strategi 

penetapan harga harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang tujuan penetapan 

harga suatu perusahaan. Ada tiga kategori dasar tujuan penetapan harga, yaitu : 

1. Berorientasi pada pendapatan 

a. Mencari laba 

b. Menutup biaya 

2. Berorientasi pada kapasitas 

a. Merubah harga untuk memastikan bahwa permintaan seimbang dengan 

penawaran yang tersedia dalam waktu tertentu. 

3. Berorientasi pada permintaan 

a.  Memaksimumkan permintaan, yang ditujukan untuk mencapai tingkat 

pendapatan minimum tertentu. 

b. Mengenali kemampuan beli yang berbeda-beda di kalangan beragam 

segmen minat pasar terhadap perusahaan dan harga sesuai  dengannya. 

 Menurut Cravens dan Piercy (2006) menyebutkan bahwa ada beberapa situasi 

dalam menetapkan harga seperti : 

1. Memutuskan harga suatu produk baru. 

2. Evaluasi kebutuhan untuk menyesuaikan harga ketika suatu produk bergerak 

dalam siklus hidupnya. 

3. Merubah strategi positioning yang membutuhkan perubahan strategi harga.. 

4. Memutuskan bagaimana bersikap menghadapi ancaman pesaing. 
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2.1.4.2  Strategi Penetapan Harga 

 Strategi dalam menetapkan harga produk atau jasa seringkali harus berubah. 

Perusahaan harus memikirkan harga yang tepat sehingga dapat memaksimalkan laba 

perusahaan dengan melihat dasar penetapan harga. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2010) strategi penetapan harga antara lain : 

1. Strategi penetapan harga produk 

 Perusahaan yang meluncurkan produk inovatif yang dilindungi  hukum paten 

menghadapi tantangan penetapan harga, perusahaan  tersebut dapat 

memilih satu dari dua strategi yaitu market  skimming pricing atau market 

penetration pricing. 

2. Strategi penetapan harga bauran produk 

Penetapan harga produk seringkali mengalami kesulitan karena berbagai produk 

mempunyai permintaan dan biaya yang terkait serta menghadapi tingkat 

persaingan yang berbeda. Lima situasi penetapan harga bauran produk antara 

lain: 

 Penetapan harga lini produk 

a. Penetapan harga produk pilihan 

b. Penetapan harga produk terikat 

c. Penetapan harga produk sampingan 

d. Penetapan harga paket produk 

3. Strategi penyesuaian harga 

 Perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka dengan 

 mempertahankan berbagai macam konsumen dalam situasi yang  berubah, tujuh 

macam penyesuaian harga yaitu : 
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a. Penetapan harga diskon dan pengurangan harga 

b. Penetapan harga tersegmentasi 

c. Penetapan harga psikologi 

d. Penetapan harga promosi 

e. Penetapan harga bedasarkan nilai 

f. Penetapan harga geografik 

g. Penetapan harga internasional 

 

2.1.4.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga 

 Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menetapkan 

tingkat harga bagi produknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara 

lain : 

1. Kurva permintaan 

Kotler dan Armstrong (2010) mendefinisikan Sembilan faktor yang 

mempengaruhi permintaan akan suatu produk, yaitu : 

a. Pengaruh nilai unik 

Pembeli kurang peka terhadap harga jika produk tersebut bersifat unik. 

b. Pengaruh kesadaran atas produk pengganti 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka tidak menyadari 

adanya produk pengganti. 

c. Pengaruh perbandingan yang sulit 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka dapat dengan 

mudah membandingkan kualitas barang pengganti. 
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d. Pengaruh pengeluaran total 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika pengeluaran tersebut 

semakin rendah dibandingkan dengan total pendapatan. 

e. Pengaruh manfaat akhir 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika pengeluaran tersebut 

semakin kecil dibandingkan biaya total produk akhirnya. 

f. Pengaruh biaya dibagi 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika sebagian biaya 

ditanggung pihak lain. 

g. Pengaruh investasi tertanam 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika produk tersebut 

digunakan bersama dengan aktiva yang telah dibeli sebelumnya. 

h. Pengaruh kualitas harga 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika produk tersebut 

dianggap memiliki kualitas. 

i. Pengaruh persediaan 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka tidak dapat 

menyimpan produk tersebut. 

2. Biaya 

Menurut Kotler dan Armstrong (2010), biaya perusahaan ada dua jenis yaitu : 

a. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau penjualan. 

b. Biaya variabel (variable cost) 

Biaya yang tidak tetap dan akan berubah menurut level produksi. 
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3. Persaingan 

Persaingan dalam suatu industri dapat dianalisis berdasarkan faktor-faktor seperti: 

a. Jumlah perusahaan dalam industri 

Bila hanya ada satu perusahaan dalam industri, maka secara teori 

perusahaan yang bersangkutan bebas menetapkan harganya. 

b. Ukuran relatif setiap perusahaan dalam industri 

Bila perusahaan memiliki pangsa pasar yang besar, maka perusahaan yang 

bersangkutan dapat memegang inisiatif perubahan harga. 

c. Diferensiasi produk 

Apabila perusahaan berpeluang melakukan diferensiasi dalam industrinya, 

maka perusahaan tersebut dapat mengendalikan aspek penetapan 

harganya, bahkan sekalipun perusahaan itu kecil dan banyak pesaing 

dalam industri. 

d. Kemudahan untuk masuk dalam industri 

Jika suatu industri mudah dimasuki, maka perusahaan yang sudah ada 

akan sulit mempengaruhi atau mengendalikan harga. 

4. Konsumen 

Permintaan konsumen didasarkan pada beberapa faktor yang saling terkait dan 

bahkan seringkali sulit memperkirakan hubungan antar faktor secara akurat. 

 

2.1.5  Kualitas Layanan 

 Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 

2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan 
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kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007). Sedangkan menurut Kotler (2010) 

definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. 

 Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para 

konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/peroleh dengan pelayanan 

yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan 

suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, 

jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan sangat baik dan berkualitas.Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 

rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk 

(Tjiptono, 2007). 

 Parasuraman, et.al (1991) dan Gronroos (1994) dalam Pramita (2010), 

menyatakan bahwa kualitas layanan adalah merupakan evaluasi keseluruhan dari fungsi 

jasa yang diterima secara aktual oleh pelanggan (kualitas teknis), dan bagaimana cara 

layanan tersebut disampaikan (kualitas fungsional). 

 Parasuraman, et.al (2010) dalam menjelaskan bahwa terdapat lima indikator yang 

digunakan untuk mengukur kualitas layanan, yaitu : 

1. Tangibles (bukti fisik), adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 

 menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. 

2. Reliability (kehandalan), adalah kemampuan perusahaan untuk  memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan  terpercaya. 
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3. Responsiveness (ketanggapan), adalah suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

4. Assurance (jaminan dan kepastian), adalah pengetahuan,  kesopansantunan, dan 

kemampuan para karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

konsumen kepada  perusahaan. 

5. Empathy (empati), adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para konsumen dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. 

 Parasuraman, Zeithami dan Berry (2010), menyatakan ada tiga karakteristik jasa 

dalam memahami konsep kualitas jasa secara menyeluruh antara lain sebagai berikut : 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Wujud jasa merupakan kinerja dari suatu objek, maka ketepatan dan keseragaman 

spesifikasi dalam pabrikasi sering tidak terwujud dalam satu kesatuan. Umumnya 

jasa tidak dapat dihitung, diukur, diraba dan dibuktikan dalam peningkatannya. 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan)  

Proses yang terjadi antar produksi dan konsumsi jasa tidak bisa dipisahkan. 

Umumnya barang diproduksi pada waktu bersamaan dan apabila dikehendaki 

oleh seseorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya maka dia akan tetap 

merupakan bagian dari pelayanan tersebut. Karena konsumen juga ada pada saat 

barang diberikan maka hubungan langsung antara perusahaan dengan konsumen 

merupakan ciri khusus dari pemasaran jasa.  
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3. Variability (bervariasi)  

Pelayanan senantiasa mengalami perubahan tergantung dari siapa penyedia 

barang, penerima barang, dan kondisi tersebut diberikan. Konsep terdahulu 

menganjurkan sejumlah atribut secara umum yang digunakan konsumen untuk 

menjamin kualitas jasa.  

 

2.1.6  Kepuasan Konsumen 

 Kepuasan konsumen adalah perasaan seseorang yang puas atau sebaliknya 

setelah membandingkan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk 

atau jasa (Kotler, 2010). Kepuasan konsumen hanya dapat tercapai dengan memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada konsumennya. Menurut Richard Oliver (1999) dalam 

Husein Umar (2003) kepuasan pelanggan adalah respon pemenuhan dari konsumen. 

Kepuasan adalah hasil penelitian dari konsumen bahwa pelayanan telah memberikan 

tingkat kenikmatan dimana tingkat pemenuhan ini bisa lebih atau kurang.  

Mowen dan Minor (2002) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai 

keseluruhan sikap yang ditunjukan konsumen atas barang atau jasa setelah konsumen 

tersebut memperoleh dan menggunakannya. Lebih luas Kotler dan Keller (2009) 

menjelaskan bahwa kepuasan berhubungan dengan perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang dirasakan terhadap 

kinerja yang diharapkan. Jika kinerja produk tidak sesuai yang diharapkan, maka akan 

terjadi ketidakpuasan. Tetapi ketika suatu produk memiliki kinerja sekurang-kurangnya 

sama atau melebihi harapan pelanggan, maka akan tercipta kepuasan. 

Menurut Zeithaml dan Bitner (2002), kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

spesifik terhadap keseluruhan pelayanan yang diberikan, dimana pengukuran atau respon 
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pelanggan dilakukan secara langsung atas pelayanan yang telah diberikan pemberi jasa, 

sehingga kepuasan pelanggan hanya dapat dinilai berdasarkan pengalaman yang pernah 

dialami saat proses pemberian pelayanan. 

Meskipun banyak teori yang berkembang tentang kepuasan, namun hanya 

terdapat dua definisi kunci tentang kepuasan yaitu kepuasan transaksi spesifik dan 

kepuasan akumulatif. Kepuasan transaksi spesifik dapat dilihat dalam jangka pendek 

sebagai evaluasi pasca pembelian pada pertemuan atau pelayanan tertentu (Boulding et. 

al., 1993) dalam Anderson (2001). Ini berarti bahwa kepuasan secara keseluruhan 

dipandang sebagai fungsi dari kepuasan dengan beberapa pengalaman atau pertemuan 

dengan perusahaan (Bakar, 2010). 

Menurut Oliver (1980) dalam Brakus, et al. (2009), kepuasan konsumen dapat 

diukur dengan menggunakan lima model : 

1. I am satisfied with the brand and its performance. 

2. If I could do it again, I would buy a brand different from that brand (negative 

item, reverse coded). 

3. My choice to gert this brand has been a wise one. 

4. I feel bad about my decision to get this brand (negative item, reverse coded). 

5. I am not happy with what I did with this brand (negative item, reverse coded). 

Dalam menentukan kepuasan konsumen ada lima faktor yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan (Lupiyoadi, 2006) antara lain : 

1. Kualitas produk, yaitu konsumen akan merasa puas bila hasil mereka menunjukan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas layanan atau jasa, yaitu konsumen akan merasa puas apabila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. 
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3. Emosi, yaitu konsumen akan merasa bangga dan mendapat keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek 

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi social atau self 

esteem yang membuat konsumen merasa puas terhadap merek tertentu. 

4. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan 

harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

konsumen. 

5. Biaya, yaitu konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya  tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Dari beberapa pengertian tersebut, pengertian kepuasan konsumen dirumuskan 

sebagai pemenuhan kesenangan yang dirasakan konsumen dalam konsumsi. Artinya, 

konsumen dapat merasakan bahwa konsumsi tersebut dapat memenuhi beberapa 

kebutuhan, keinginan, tujuan dan sebagainya, dan pemenuhan atas hal tersebut 

merupakan kesenangan atau kepuasan bagi konsumen (Oliver, 1999 dalam Husein Umar, 

2003). 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

2.2.1  Hubungan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen 

a. Gretel Griselda dan Tagor M. Panjaitan 

”Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Restoran Pulau 

Dua” (2007) 
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 Salah satu masalah umum yang sering di hadapi oleh perusahaan atau organisasi 

nirlaba di bidang jasa adalah masalah ketidakpuasan pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan yang di berikan. Oleh karena itu, tidak jarang banyak perusahaan yang 

berusaha meneliti tentang kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang di 

terapkan organisasi atau perusahaan selama ini. Pemberi jasa harus memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan dari segi pelayanan sehingga mereka merasa puas, 

tentu saja dengan memperhatikan lima dimensi kualitas pelayanan diantaranya bukti 

fisik, keandalan ketanggapan, jaminan dan empati. Oleh karena itu, peneliti akan 

mengkaji seberapa besar kepuasan pelanggan khususnya mahasiswa terhadap kualitas 

pelayanan yang di berikan oleh perpustakaan referensi FE UNDIP. 

 

b. Nur Achmad 

” Analisis Simultan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen dan Minat Beli 

pada Grapari Telkomsel di Surakarta” (2007) 

 Dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

dari segi keandalan dan empati berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepuasan konsumen 

maka perlu meningkatkan kualitas pelayanan dari segi keandalan dan mempertahankan 

kualitas pelayanan dari segi empati. 

 

2.2.2  Hubungan Harga terhadap Kepuasan Konsumen 

a. Oldy Ardhana 

“Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Lokasi Terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Studi Pada Bengkel Caesar Semarang)” (2010) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis seberapa besar pengaruh kualitas 

pelayanan, harga dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah Accidental Sampling Method. Analisis akan dilakukan terhadap 

data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. 

Analisis kualitatif merupakan interpretasi dari data-data yang diperoleh dalam penelitian 

serta hasil pengolahan data yang sudah dilaksanakan dengan memberi keterangan dan 

penjelasan.  

 Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel 

independen yang diteliti terbukti secara signifikan berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen Kepuasan Pelanggan. Kemudian melalui uji F dapat diketahui bahwa 

ketiga variabel  independen yang diteliti secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen Kepuasan Pelanggan.  

 

b. Budhi Poniman 

“Pengaruh Harga, Pelayanan, Lingkungan, Kualitas Produk, dan Promosi Terhadap 

Kepuasan Konsumen Pada Dealer Kusuma Motor Surakarta” (2012)  

 Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 1) Pengaruh harga terhadap kepuasan 

konsumen pada dealer sepeda motor Kusuma Motor Surakarta, 2) Pengaruh pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen pada dealer sepeda motor kusuma Motor, 3) Pengaruh 

lingkungan terhadap kepuasan konsumen dealer sepeda motor Kusuma Motor Surakarta, 

4) Pengaruh Kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada dealer sepeda motor 

Kusuma Motor Surakar ta, dan 5) Pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen pada 

dealer sepeda motor Kusuma Motor Surakarta. 
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2.2.3  Hubungan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen 

a. Bayu H. Mulyono, Yoestini, Rini Nugraheni, dan Mostofa Kamal 

”Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen (Studi Kasus Pada Perumahan Puri Mediterania Semarang” (2007) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas produk dan kualitas 

layanan terhadap kepuasan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

produk dan kualitas layanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Pengaruh dari kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 

sebesar 0,548, sedangkan pengaruh dari kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen 

sebesar 0,381. Kualitas produk adalah variabel paling penting dalam mempengaruhi 

kepuasan konsumen daripada kualitas layanan. 

 

b.   Asghar A. Jahanshahi, Mohammad Ali H.G., Seyed A. Mirdamadi, Khaled N., 

dan Seyed Mohammad S.K. 

“Study the Effects of Customer Service and Product Quality on Customer Satisfaction 

and Loyalty” (2011) 

 Dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan penting bagi para manajer dalam 

industri otomotif: apakah ada hubungan antara pelayanan konsumen dan kualitas produk 

dengan kepuasan konsumen dan loyalitas dalam konteks industri otomotif India? Jika ya, 

bagaiman hubungan antar keempat variabel tersebut? Loyalitas dan kepuasan konsumen 

adalah hal sangat penting yang mempengaruhi industri otomotif. Di sisi lain, pelayanan 

konsumen dapat dianggap sebagai elemen asli dari suatu produk. Kualitas pelayanan 

konsumen, kualitas produk, loyalitas dan kepuasan konsumen dapat diukur dalam 

beberapa tahap, contohnya pada saat awal transaksi pembelian dan dua tahun setelah 
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transaksi pembelian. Yang menjadi objek penelitan adalah semua pemilik mobil Tata 

Indica di Pune. Uji hipotesis akan dianalisa melalui analisis regresi dan ANOVA. Hasil 

Penelitian menunjukan adanya hubungan positif antara pelayanan konsumen dan kualitas 

produk terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. 

 

2.3  Rerangka Penelitian 

2.3.1  Hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen 

 Produk merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu 

jasa karena harga adalah satu dari tujuh bauran pemasaran. Produk adalah barang atau 

jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam pemasaran, produk adalah apapun yang bisa 

ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan 

(Kotler & Armstrong, 2010). 

 Cronin dan Taylor (1992) dalam Mulyono (2008) menyatakan bahwa kriteria 

kinerja memberikan ukuran yang lebih baik untuk model teoritis daripada menggunakan 

ukuran harapan, pengalaman  dan pengetahuan mengenai kelas produk atau jasa. Hal ini 

akan menjadi penentu yang penting mengenai bagaimana konsumen menilai kinerja 

produk atau jasa. Pada akhirnya, atribut-atribut penting tersebut juga akan 

mempengaruhi sikap puas atau ketidakpuasan terhadap produk atau jasa. 

 Kuallitas produk merupakan salah satu faktor pembentuk persepsi kepuasan 

konsumen. Dalam pandangan konsumen, nilai suatu produk merupakan kualitas produk 

yang dinikmati konsumen dengan pengorbanan sejumlah uang atau sumber daya yang 

lain (Oliver, 1997 dalam Mulyono, 2008). 
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2.3.2  Hubungan antara harga dengan kepuasan konsumen 

 Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau 

jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler & Amstrong, 2010). 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, jika 

manfaat yang dirasakan meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Apabila nilai 

yang dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan menciptakan kepuasan pelanggan 

yang maksimal (Tjiptono, 2007). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fariza (2008) 

mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan GSM Indosat 

di kota Semarang, hasil penelitiannya menyatakan bahwa harga berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan. 

 Berdasar dari teori tersebut, maka harga memiliki hubungan yang positif dengan 

tingkat kepuasan konsumen. Pada akhirnya, kepuasan konsumen akan membantu 

membangun perilaku yang menguntungkan seperti word of mouth yang positif. 

(Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., & Berry L.L., 2009). 

 

2.3.3  Hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan konsumen 

 Berdasarkan penemuan dari beberapa ahli antara lain Tse dan Wilton (1988) 

dalam Tjiptono (2007), diperoleh rumusan sebagai berikut: Kepuasan Pelanggan = f 

(expectations, perceived performance). Dari persamaan diatas, dapat diketahui bahwa 

ada dua variabel utama yang menetukan kepuasan pelanggan, yaitu expectations dan 

perceived performance.  

 Apabila perceived performance melebihi ekspektasi, maka pelanggan akan 

merasa puas, tetapi apabila sebaliknya maka pelanggan akan merasa tidak puas. Tse dan 
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Wilton juga menemukan bahwa ada pengaruh langsung dari perceived performance 

terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruh perceived performance tersebut lebih kuat 

daripada ekspektasi dalam penentuan kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilakukan 

Dabholkar et. al (2000) dalam Tjiptono (2005) menyatakan bahwa kualitas jasa 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  

Maka berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas memiliki 

hubungan positif terhadap tingkat kepuasan konsumen, karena suatu produk yang 

berkualitas akan memberikan kesan yang positif terhadap konsumen. 

 

2.3.4  Model Penelitian 

 

 KUALITAS PRODUK 

 HARGA     KEPUASAN KONSUMEN 

 KUALITAS LAYANAN 

 

Gambar 2.1 Rerangka Penelitian 

 

2.4  Hipotesis 

Dari rerangka penelitian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

1. Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara kualitas produk dengan kepuasan 

konsumen. 

Ha : Ada pengaruh signifikan antara kualitas produk dengan kepuasan 

konsumen. 
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2. Ho :  Tidak ada pengaruh signifikan antara harga dengan kepuasan konsumen. 

 Ha : Ada pengaruh signifikan antara harga dengan kepuasan konsumen. 

3. Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara kualitas layanan dengan kepuasan 

konsumen. 

Ha : Ada pengaruh signifikan antara kualitas layanan dengan kepuasan 

konsumen 

4. Ho :  Tidak ada pengaruh signifikan antara kualitas produk, harga, dan kualitas  

layanan secara bersama-sama  dengan kepuasan konsumen. 

Ha : Ada pengaruh signifikan antara kualitas produk, harga, dan kualitas  

 layanan secara bersama-sama dengan kepuasan konsumen. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh kualitas produk, harga, 

dan kualitas layanan terhadap kepuasan mahasiswa STIE IBS. Responden dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa STIE IBS program Strata 1.  

 Lokasi pengambilan data dari responden berlokasi di STIE IBS Jl. Kemang Raya 

no.35, Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan pada rentang bulan Mei 2013 hingga Juli 

2013 dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Dimana 

penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan hipotesis dan menemukan hubungan antar 

variabel yang berbeda dengan mempertanyakan bentuk distribusi dan ekstensi suatu 

variabel. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada 

pengumpulan dan penusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang data 

tersebut, bentuk hasil dari analisis serta interpretasi tersebut merupakan kunci serta inti 

dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam 

proses penelitian (Malhotra, 2010). 

 Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian cross sectional, yaitu desain 

penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan satu 

kali atau lebih tepatnya single cross sectional, dimana kegiatan pengumpulan data 

dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja (Maholtra, 2010). 
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 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang akan 

meneliti pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas layanan terhadap kepuasan 

mahasiswa STIE IBS. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada mahasiswa aktif STIE IBS program Strata 1. 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi 

langsung melalui objeknya (Malhotra, 2010). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang merupakan mahasiswa STIE 

IBS program S1 untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel kualitas 

produk, harga, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen. Untuk mempermudah 

pengambilan kesimpulan dari tanggapan konsumen yang diperoleh dalam pembagian 

kuesioner, maka digunakan skala Likert 5 tingkat. 

 Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber 

seperti buku-buku acuan atau penunjang, media internet, website, serta jurnal-jurnal 

penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian (Malhotra, 2010). 

 

3.2.1  Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah 

penelitian (Malhotra, 2010). Dalam penelitan ini populasi yang digunakan adalah seluruh 

mahasiswa S1 reguler STIE Indonesia Banking School yang masih aktif mengikuti 

perkualiahan. Pada tabel 3.1 berikut menjelaskan mengenai jumlah populasi pada 

penelitian ini. 
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Tabel 3.1 Jumlah mahasiswa aktif S1 STIE IBS 

Angkatan 

Jumlah Mahasiswa Aktif 

Total 

Manajemen Akutansi 

2012 80 78 158 

2011 72 51 123 

2010 58 80 138 

2009 64 93 157 

2008 24 31 55 

2007 12 6 18 

2006 7 5 12 

2005 5 1 6 

Total 322 345 667 

Sumber: data mahasiswa STIE IBS  

 Sampel merupakan sebagian kecil atau beberapa elemen dari suatu populasi yang 

ingin diteliti. Menurut Malhotra (2010) sampel merupakan suatu sub kelompok dari 

sebuah populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian. Berdasarkan 

keterangan tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 reguler 

STIE Indonesia Banking School yang aktif mengikuti perkuliahan tahun akademik 2012-

2013.  

 Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

nonprobability sampling, yaitu sebuah prosedur sampling yang tiap elemen populasinya 

tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel, dan dengan 

pendekatan purposive sampling, teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas 

dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian 
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(Malhotra, 2010). Adapun yang menjadi kriteria tertentu dalam pemilihan sampel pada 

penelitian ini adalah mahasiswa STIE IBS S1 reguler yang aktif menjalani kegiatan 

perkuliahan. 

 Menurut Anderson, Sweeney, & Williams (2008) metode perhitungan yang 

digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan jumlah sampel secara relevan agar dapat 

mewakili populasi adalah dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir. 

 Dalam penelitian ini, populasinya telah diketahui yaitu sebanyak 667 orang 

mahasiswa. Penentuan toleransi yang sering digunakan pada banyak penelitian untuk 

kesalahan dari pengambilan sampel adalah sebesar 5% (0.05). Dengan demikian, 

perhitungan pengambilan sampel yang relevan sesuai rumus Slovin adalah sebagai 

berikut : 

 n = 667/ 1 + 667 x 0.05
2
 = 250 responden 

 Berdasarkan perhitungan rumus Slovin di atas dapat diketahui bahwa 

pengambilan sampel yang relevan sebagai responden penelitian untuk mewakili populasi 

adalah sebanyak 250 responden. 

 Agar dapat setiap angkatan dapat terwakili, maka berikut adalah jumlah 

responden yang akan diambil pada setiap angkatan : 
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2008 = 55/667 x 250 = 21 responden 

2009 = 157/667 x 250 = 59 responden 

2010 = 138/667 x 250 = 52 responden 

2011 = 123/667 x 250 = 46 responden 

2012 = 158/667 x 250 = 59 responden 

 Untuk mahasiswa angkatan 2007, 2006, dan 2005, penulis akan mengambil 

sebanyak 13 responden agar mencapai jumlah yang relevan untuk penelitian ini. 

 

3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data untuk setiap sampel dari populasi dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak satu kali dalam satu periode dengan 

satu sampel (single cross-sectional design). Penelitian ini menggunakan tingkat 

kepercayaan 95% atau nilai alpha/ significance level sebesar 0,05 (Malhotra, 2010). 

 Penelitian ini menggunakan jenis data primer, maka teknik yang dilakukan yaitu 

dengan penyampaian daftar pertanyaan atau kuesioner yang disebarkan kepada 

responden yang berada di kampus STIE Indonesia Banking School. Sekaran (2006) 

menjelaskan bahwa kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan jelas. Pertanyaan yang terdapat pada kuesioner bersifat Close 

Ended Question, yaitu kumpulan pertanyaan dimana jawabannya telah dibatasi oleh 

peneliti, sehingga membatasi jawaban responden agar tetap signifikan dengan tujuan 

penelitian. Adapun kuesioner tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian pertama pada kuesioner ini berisikan tentang identitas penulis dan tujuan 

diadakan penelitian. 
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2. Bagian kedua kuesioner ini berisikan profil responden. 

3. Bagian ketiga kuesioner ini berisikan pertanyaan tingkat penilaian responden 

terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini, yaitu kualitas produk, harga, 

kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen. 

 Bobot penilaian jawaban responden dalam kuesioner dibuat dengan skala Likert 

1-5. Sekaran (2006) menjelaskan skala Likert berfungsi untuk mengukur seberapa kuat 

subjek penelitian, setuju atau tidak setuju dengan suatu pernyataan yang terkait dengan 

variabel-variabel yang diteliti. Pengukuran skala Likert menggunakan lima poin skala, 

yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Instrumen skala Likert 

Poin Pernyataan 

1 Sangat tidak setuju 

2 Tidak setuju 

3 Netral 

4 Setuju 

5 Sangat setuju 

 

3.3  Metode Analisis Data 

3.3.1  Uji Instrumen 

 Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, 

kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang 

sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur atau 
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instrumen dari penelitian. Keabsahan suatu hasil penelitian sosial sangat ditentukan oleh 

alat ukur yang digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, sebelum data diolah lebih 

lanjut, diperlukan dua macam pengujian, yaitu test of validity (uji validitas atau 

kesahihan) dan test of reliability (uji keandalan) sebagai uji kesungguhan jawaban dari 

responden (Sekaran, 2006). Melalui pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur, maka 

hasil penelitian dapat dinyatakan sahih. 

 

3.3.1.1  Uji Validitas 

 Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Malhotra, 2010). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrumen 

itu mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Menurut Priyatno (2009) pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari 

setiap indikator terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik korelasi 

pearson product moment. Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan valid 

b. Jika r hitung < r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan tidak valid 

 

3.3.1.2  Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah uji instrumen yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 
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konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2009). Pengujian reliabilitas yang 

akan digunakan penelitian ini adalah dengan formula Cronbach’s Alpha. 

 Sekaran (2006) menjelaskan Cronbach’s Alpha sebagai koefisien keandalan yang 

menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkolerasi satu 

sama lain. Dalam Cronbach’s Alpha terdapat pengeliminasian data jika data tersebut 

dinyatakan tidak lulus uji reliabilitas. Menurut Sekaran (2006), nilai reliabilitas kurang 

dari 0,6 dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah 

baik. Jika Cronbach’s Alpha mendekati 1, maka hal ini menunjukan 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 reliabilitas alat ukur pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Rumus Cronbach’s Alpha: α =  

Keterangan :  

α = Cronbach’s Alpha 

r  =  Rata-rata korelasi antar item 

k  =  Jumlah item 

Sehingga dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 

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

b. Cronbach’s Alpha < 0,6  Data dinyatakan tidak reliable 
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3.3.2  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Uji ini juga untuk 

mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear 

yang baik atau biasa dikenal sebagai Best Linier Unbiased Estimator atau BLUE 

(Ghozali, 2006).  

 

3.3.2.1  Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 

2006). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas hasil data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dati 

data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

 

3.3.2.2  Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas. Ghozali (2006) menjelaskan uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar 

variabel bebas (independent variable) pada model regresi.  
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 Priyatno (2009) menjelaskan multikolinearitas artinya antar variabel independen 

yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau 

mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara 

variabel bebasnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah 

multikolinearitas. Model regresi linear berganda dikatakan BLUE jika tidak terjadi 

multikolinearitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF (Value Inflation 

factor). Jika nilai toleransi = 1, maka tidak ada toleransi antar variabel independen atau 

jika VIF ≥ 10 dikatakan terjadi kolinearitas yang tinggi (masalah multikolinearitas 

dengan variabel bebas lainnya). 

 

3.3.2.3  Uji Heterokedastisitas 

 Priyatno (2009) mengatakan bahwa heterokedastisitas adalah varian residual 

yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Menurut Ghozali 

(2006), pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian untuk dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas. Sebaliknya, jika varian berbeda, maka disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 Lebih jauh lagi Ghozali (2006) menyebutkan bahwa cara mendeteksinya adalah 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas dapat dilakukan 
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dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan 

ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Menurut Ghozali (2006), dasar 

pengambilan keputusannya sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi heterokedastisitas. 

b. Jika ada pola garis yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

3.3.3  Analisis Regresi Linear Berganda 

 Menurut Malhotra (2010) analisis regresi linear berganda merupakan suatu teknik 

statistik yang secara simultan dikembangkan untuk mengetahui hubungan antara dua 

atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif 

dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. 

 Pada penelitian ini, variabel independen adalah kualitas produk (X1), harga (X2), 

dan kualitas layanan (X3), sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kepuasan 

konsumen (Y), sehingga persamaan regresi bergandanya adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
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Keterangan: 

Y =  Kepuasan konsumen 

a   =  Konstanta 

b   =  Koefisien regresi 

X₁ =  Kualitas produk 

X₂ =  Harga 

X3 =  Kualitas layanan 

e =  Standard error 

 

3.4  Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.1  Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dapat 

dilihat dari formula hipotesis sebagai berikut: 

a. Ho : bi = 0, artinya variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria : 

Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak apabila p ≤ 0,05  

 Artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%.  

Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak apabila p ≥ 0,05  
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 Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. 

 

3.4.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Anderson, et al (2008) menyebutkan bahwa uji F digunakan untuk menghitung 

hubungan signifikan yang timbul antara variabel dependen dan keseluruhan variabel 

independen. Formula hipotesis yang digunakan pada uji F adalah sebagai berikut: 

a. Ho : bi = 0, artinya variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji F menurut Anderson, et al (2008) adalah sebagai 

berikut: 

Ho ditolak jika :  p-value ≤ α 

Arti dari penjelasan kriteria tersebut adalah bahwa variabel independen secara simultan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan 

sebesar α = 5%. 

 

3.4.3  Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 sampai 1 (0 ≤R
2
≤1). Nilai 

R
2
 yang mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai R
2
 yang mendekati 1 
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maka semakin besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. 

 Salah satu masalah dalam penggunaan koefisien determinasi (R
2
) adalah nilai R

2 

selalu meningkat ketika menambah variabel independen X dalam model yang belum 

tentu memiliki justifikasi atau pembenaran yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka 

digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted R
2
. 

3.5  Definisi Operasional Variabel 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yang meliputi  tiga 

variabel bebas (independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable). 

Variabel bebas meliputi kualitas produk (X1), harga (X2), dan kualitas layanan (X3). 

Sedangkan, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen (Y). 

Variabel X akan dicari pengaruhnya terhadap variabel Y yang akan dijelaskan secara 

detail dalam tabel 3.1 berikut ini: 

 

Tabel 3.3 Definisi operasional variabel 

Variabel Dimensi Indikator 

Kualitas Produk (Jasa 

Pendidikan) : 

1. Jasa fasilitas 

1. Informasi 

Kemampuan dari suatu produk 

untuk menjalankan fungsinya 

dalam sebuah produk (Kotler & 

Jasa tambahan 

yang dapat 

membantu 

2. Penerimaan 

pesanan 

3. Tagihan 
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Armstrong, 2010). penggunaan 

produk inti. 

4. Pembayaran 

2. Jasa peningkat 1. Konsultasi 

Jasa tambahan 

yang dapat 

menambahkan 

nilai bagi 

konsumen. 

2. Keramahtamahan 

3. Pengamanan 

4. Pengecualian 

(Wijaya, 2012) 

Harga : Nilai yang dipertukarkan 

untuk suatu manfaat atas 

pengkonsumsian, penggunaan 

barang atau jasa (Kotler & 

Armstrong, 2010). 

  

1. Harga yang 

ditetapkan sesuai 

dengan kualitas 

yang ditawarkan 

  

2. Harga yang 

ditawarkan 

kompetitif di 

pasar 

(Kotler dan 

Armstrong, 2010) 

Kualitas Layanan : Service quality 1. Bukti fisik 

Evaluasi keseluruhan dari fungsi 

jasa yang diterima secara aktual 

oleh pelanggan, dan bagaimana 

  2. Kehandalan 

  3. Ketanggapan 

  4. Jaminan 
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cara layanan tersebut 

disampaikan (Parasuraman, 

1991).   

5. Empati 

(Parasuraman, 1991) 

 

Kepuasan konsumen : perasaan 

seseorang yang puas atau 

sebaliknya setelah 

membandingkan antara 

kenyataan dan harapan yang 

diterima dari sebuah produk atau 

jasa (Kotler & Armstrong, 2010). 

  

 

1. Kualitas produk 

  2. Kualitas layanan 

  3. Emosi 

  4. Harga 

  

5. Biaya 

(Kotler & 

Armstrong, 2010) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1  Profil Perusahaan 

Pendirian Indonesia Banking School (IBS) pada dasarnya merupakan 

pengembangan kegiatan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sebagai 

lembaga nirlaba yang memberikan jasa kepada perbankan dan masyarakat terutama 

dalam membentuk tenaga bankir profesional, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, 

penelitian dan konsultasi. Secara historis LPPI sudah berperan dalam kegiatan 

kegiatannya lebih dari 50 tahun, karena merupakan kelanjutan dari suatu lembaga 

pendidikan yang cikal bakalnya didirikan sejak tahun 1950-an. Kegiatan LPPI dimulai 

dari Akademi Bank, Pendidikan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP), 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Institut Bankir Indonesia 

(IBI). Sejak tahun 2004 lembaga ini kembali melakukan kegiatannya dengan nama LPPI 

lagi. 

LPPI melakukan kegiatannya dengan mengambil alih kegiatan IBI di bidang 

pendidikan, pelatihan, penelitian dan konsultasi sejak akhir Agustus 2003. Selama masa 

peralihan sampai akhir 2003, lembaga ini masih melakukan kegiatannya dengan nama 

IBI, dan sejak tahun 2004 menjadi LPPI. Lembaga ini merupakan lembaga nirlaba yang 

bernaung di bawah Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang didirikan 

oleh Bank Indonesia. Sebagai kelanjutan dari berbagai lembaga yang menyelenggarakan 
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pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan, LPPI menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan yang dapat dikelompokkan ke dalam bidang Tehnis (operasional), Manajerial 

dan Profesional yang diikuti oleh semua jenjang jabatan di lingkungan perbankan, 

termasuk para pimpinan puncak di berbagai bank. 

Dengan pengalamannya yang sangat panjang dalam dunia pendidikan dan 

pelatihan bagi para praktisi perbankan Indonesia, mulai tahun 2000 dilakukan berbagai 

kajian untuk menganalisis kemungkinan pendirian sekolah tinggi untuk mempersiapkan 

tenaga tenaga akademisi yang dapat dikembangkan menjadi tenaga profesional terutama 

di bidang keuangan dan perbankan. Pendirian IBS dilakukan dengan penuh kesadaran 

untuk meningkatkan standar pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi, manajemen 

dan akuntansi di Indonesia, dengan fokus di bidang keuangan dan perbankan. Proses 

pendidikan yang dilaksanakan IBS dirancang sesuai dengan pola yang telah diterapkan di 

LPPI dalam pendidikan dan pelatihan para bankir profesional, baik pada tingkat tehnis 

(operasional), manajerial maupun profesional. 

Berbeda dengan perguruan perguruan tinggi lainnya, penyelenggaraan 

pendidikan di IBS berlangsung sehari penuh (full-day school). Para mahasiswa tidak 

hanya akan dididik dan dilatih menjadi manajer profesional, tetapi juga akan dibentuk 

budaya dan perilakunya menjadi seorang manajer yang bertanggung jawab, berdisiplin 

dan menghargai waktu, bersemangat tinggi dan penuh inisiatif dalam memecahkan 

masalah masalah tehnis dan manajerial. Dengan demikian, selama masa pendidikannya 

para mahasiswa akan terbiasa dengan suasana kerja para manajer profesional sehingga 

benar benar siap untuk memasuki dunia kerja. 

Proses belajar mengajar seperti di atas hanya dapat dilaksanakan dalam kampus 

yang representatif dengan sarana dan prasarana yang lengkap. IBS berada di lingkungan 
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kampus LPPI yang terletak di kawasan elit Jl. Kemang Raya No.35, Jakarta Selatan di 

atas tanah seluas 63.364 m2, dengan sejumlah bangunan berlantai tiga yang dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang ruang kelas berpendingin, 

perpustakaan, laboratorium komputer/internet, ruang simulasi (bourse game), 

auditorium, ruang seminar, ruang diskusi, taman belajar, poliklinik, fitness centre, 

lapangan olah raga, kafetaria, masjid dan lain lain. 

 

4.1.2  Visi dan Misi STIE Indonesia Banking School 

Visi STIE Indonesia Banking School 

Menjadi banking school yang terkemuka di Indonesia, melalui pengembangan 

sumber daya manusia yang berorientasi pada integrity, knowledge and skill, sehingga 

lulusannya akan berjiwa Pancasila, berintegritas serta memiliki sikap dan perilaku 

profesional yang bermutu tinggi. 

 

Misi STIE Indonesia Banking School 

Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki 

multi kompetensi, yaitu berkepribadian, jujur, berintegritas dan mandiri, menguasai 

bidang perbankan dan keuangan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, 

memiliki akuntabilitas dan responsibilitas, memiliki ketrampilan khusus di bidang 

perbankan melalui program sertifikasi, dan menguasai Bahasa Inggris. 

 

4.2  Penelitan Jasa Inti 

 Menurut Lovelock (2011) jasa inti merupakan komponen inti yang menawarkan 

pokok atau inti dari suatu produk jasa yang memberikan penyelesaian masalah atau 
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solusi yang konsumen cari. Menurut Gronos (2006) dalam Wijaya (2012), yang menjadi 

produk inti dari jasa pendidikan adalah tujuan program pendidikan, jumlah mata kuliah, 

dan kurikulum. 

 Penelitian kualitas produk dalam skripsi ini berfokus kepada jasa pelengkap, 

namun diperlukan adanya sedikit penelitian terhadap jasa inti untuk melengkapi 

penelitian ini. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai jasa inti dari STIE 

IBS dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada 30 mahasiswa STIE IBS. 

 Penelitian jasa inti menggunakan penilaian skala Likert. Bobot penilaian jawaban 

responden dalam kuesioner dibuat dengan skala Likert 1-5, dimana bobot 1 dan 2 

dianggap sebagai tidak setuju, 3 sebagai netral, dan 4 dan 5 sebagai setuju. 

Berikut adalah hasil penelitian mengenai produk jasa inti jasa pendidikan kepada 

mahasiswa STIE IBS. 

 

Gambar 4.1 Presentase respon pernyataan Tujuan Program 

 Berdasarkan jawaban responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

program yang dimiliki oleh STIE IBS sesuai dengan kebutuhan mahasiswa karena dari 

data hasil kuesioner tersebut dapat dilihat bahwa 73% mahasiswa menjawab setuju. 
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Gambar 4.2 Presentase respon pernyataan Jumlah Mata Kuliah 

 Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa 47% mahasiswa STIE IBS 

setuju bahwa jumlah mata kuliah STIE IBS sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, 

sedangkan sebagian (43%) lainnya menjawab netral. 

 

 

Gambar 4.3 Presentase respon pernyataan Kurikulum 

Dari gambar diagram di atas disimpulkan bahwa kurikulum STIE IBS sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa, karena 57% mahasiswa setuju dengan pernyataan bahwa 

kurikulum STIE IBS sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 
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4.3  Data Responden 

4.3.1  Angkatan 

 

Gambar 4.4 Presentase angkatan responden 

 Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa kuesioner telah disebar didelapan angkatan 

yang berbeda yaitu angkatan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. 

Untuk angkatan 2009 dan 2010 memiliki presentasi yang lebih besar karena angkatan 

2009 dan 2010 memiliki jumlah mahasiswa yang lebih banyak dibandingkan dengan 

angkatan yang lain. Jumlah penyebaran kuesioner tersebut sengaja telah ditentukan oleh 

penulis agar setiap angkatan dapat terwakili dengan baik. 

 

4.3.2  Jenis Kelamin 
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Gambar 4.5 Presentase jeis kelamin responden 

 Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki-laki memiliki presentase sebesar 56%, sedangkan responden yang berjenis kelamin 

perempuan memiliki presentase sebesar 44% dari total responden berjumlah 250 orang. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas resonden dalam penelitian ini 

adalah laki-laki. 

 

4.3.3  Pekerjaan Orang Tua 

 

 

Gambar 4.6 Presentase pekerjaan orang tua responden 

 Pada gambar 4.6 dapat terlihat bahwa sebagian besar orang tua responden 

memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil/ BUMN dan pegawai swasta masing-

masing sebesar 32%. 
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4.3.4  Pengeluaran dalam Satu Bulan 

 

 

Gambar 4.7 Presentase jumlah pengeluaran dalam 1 bulan 

 Dari data di atas dapat dilihat bahwa 46% responden memiliki pengeluaran Rp 

500.000 – Rp 1.000.000 dalam satu bulan, diikuti 42% responden memiliki pengeluaran 

sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 dalam sebulan dan responden yang memiliki 

pengeluaran lebih dari Rp 1.500.000 sebulan hanya sebesar 12%. 

 

4.3.5  Alasan Masuk STIE IBS 

 

Gambar 4.8 Presentase alasan masuk STIE IBS 
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 Berdasarkan data di atas dapat dilihat sebagian besar responden menjadi 

mahasiswa STIE IBS karena keinginan dari orang tua yaitu sebesar 31%, kemudian 

diikuti oleh keinginan sendiri dan rekomendasi teman masing-masing 25%, dan alasan 

lainnya sebesar 19%. 

 

4.4  Hasil Pre-Test 

4.4.1  Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

 Pengujian validitas telah dicoba kepada 30 responden, instrument terdiri dari 20 

butir variabel independen dan 5 butir dependen. Jawaban terendah diberi nilai 1 dan 

jawaban tertinggi diberi nilai 5. Hasil uji validitas dengan menggunakan metode Pearson 

Correlation adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Tabel validitas variabel kualitas produk pre-test 

 N r-tabel Pearson Correlation 

x1.1 30 0.361 0.548 

x1.2 30 0.361 0.64 

x1.3 30 0.361 0.674 

x1.4 30 0.361 0.557 

x1.5 30 0.361 0.616 

x1.6 30 0.361 0.487 

x1.7 30 0.361 0.587 

x1.8 30 0.361 0.706 

x1.Total   0.361 1 

Sumber: data diolah 
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Tabel 4.2 Tabel validitas variabel harga pre-test 

  N r-tabel Pearson Correlation 

x2.1 30 0.361 0.926 

x2.2 30 0.361 0.915 

x2.Total   0.361 1 

Sumber: data diolah 

 

Tabel 4.3 Tabel validitas variabel kualitas layanan pre-test 

  N r-tabel Pearson Correlation 

x3.1 30 0.361 0.764 

x3.2 30 0.361 0.604 

x3.3 30 0.361 0.583 

x3.4 30 0.361 0.764 

x3.5 30 0.361 0.594 

x3.Total   0.361 1 

Sumber: data diolah 

 

Tabel 4.4 Tabel validitas variabel kepuasan konsumen pre-test 

  N r-tabel Pearson 

Correlation 

y.1 30 0.361 0.555 

y.2 30 0.361 0.733 

y.3 30 0.361 0.646 

y.4 30 0.361 0.664 

y.5 30 0.361 0.655 
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y.Total   0.361 1 

Sumber: data diolah 

 Pada tabel dapat diketahui hasil penghitungan validitas yang dianalisis di 20 butir 

pertanyaan. Dari hasil analisis didapat nilai Pearson Correlation. Nilai ini dibandingkan 

dengan r tabel. Untuk nilai r tabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan jumlah 

responden untuk pre-test sejumlah 30 responden, maka nilai r tabel adalah 0,361. 

 Berdasarkan hasil analisis, karena nilai Pearson Correlation dari seluruh 

pertanyaan bernilai lebih dari 0,361 dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut 

valid. 

 

4.4.2  Hasil Uji Reabilitas Data Pre-Test 

Uji reliabilitas adalah uji instrumen yang digunakan untuk mengetahui 

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

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pengujian reliabilitas yang akan digunakan 

penelitian ini adalah dengan formula Cronbach’s Alpha. 

Tabel 4.5 Tabel reabilitas variabel kualitas produk, harga, kualitas layanan, dan 

kepuasan konsumen pre-test 

Variabel Cronbach's Alpha N of items 

Kualitas Produk 0.744 30 

Harga 0.819 30 

Kualitas Layanan 0.681 30 

Kepuasan Konsumen 0.655 30 

Sumber: data diolah 
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Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari keempat 

variabel berada di atas 0.6 sehingga reliabilitas keempat variabel dapat disimpulkan baik. 

 

4.5  Uji Instrumen 

4.5.1  Hasil Uji Validitas Data 

Tabel 4.6 Tabel Validitas variabel Kualitas Produk 

 N r-tabel Pearson 

Correlation 

x1.1 250 0.124 0.587 

x1.2 250 0.124 0.554 

x1.3 250 0.124 0.627 

x1.4 250 0.124 0.409 

x1.5 250 0.124 0.496 

x1.6 250 0.124 0.556 

x1.7 250 0.124 0.507 

x1.8 250 0.124 0.61 

x1.Total  0.124 1 

Sumber: data diolah 

 

Tabel 4.7 Tabel Validitas variabel Harga 

  N r-tabel Pearson 

Correlation 

x2.1 250 0.124 0.808 

Pengaruh Kualitas Produk..., Ghandi Abiyoga, Ma.-Ibs, 2013



 

63 

 

x2.2 250 0.124 0.811 

x2.Total   0.124 1 

Sumber: data diolah 

 

Tabel 4.8 Tabel Validitas variabel Kualitas Layanan 

  N r-tabel Pearson 

Correlation 

x3.1 250 0.124 0.518 

x3.2 250 0.124 0.63 

x3.3 250 0.124 0.682 

x3.4 250 0.124 0.692 

x3.5 250 0.124 0.704 

x3.Total   0.124 1 

Sumber: data diolah 

 

Tabel 4.9 Tabel Validits variabel Kepuasan Konsumen 

  N r-tabel Pearson 

Correlation 

y.1 250 0.124 0.667 

y.2 250 0.124 0.699 

y.3 250 0.124 0.583 

y.4 250 0.124 0.667 

y.5 250 0.124 0.663 

Pengaruh Kualitas Produk..., Ghandi Abiyoga, Ma.-Ibs, 2013



 

64 

 

y.Total   0.124 1 

Sumber: data diolah 

 Dari hasil analisis didapat nilai Pearson Correlation. Nilai ini dibandingkan 

dengan r tabel. Untuk nilai r tabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan jumlah 

responden atau N=250, maka nilai r tabel adalah 0,124. 

 Berdasarkan hasil analisis, karena nilai Pearson Correlation dari seluruh 

pertanyaan bernilai lebih dari 0,124 dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut 

valid. 

 

4.5.2.  Hasil Uji Reabilitas 

Tabel 4.10 Tabel Reliabilitas variabel Kualitas Produk, Harga, Kualitas Layanan, dan 

Kepuasan Konsumen 

Reliability Statistics 

Variabel Cronbach's Alpha N of Items 

Kualitas Produk 0.660 8 

Harga 0.600 2 

Kualitas Layanan 0.652 5 

Kepuasan Konsumen 0.663 5 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan pengambilan keputusan uji reliabilitas yang menyatakan apabila 

Cronbach’s Alpha > 0,6 data dinyatakan reliable maka tingkat reliabilitas variabel, 

Kualitas Produk, Harga, Kualitas Layanan, dan Kepuasan Konsumen dinyatakan reliable. 
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4.6  Uji Asumsi Klasik 

4.6.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.  

Uji normalitas hasil data dalam penelitian ini menggunakan metode dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
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Gambar 4.9 Gambar normal P-P plot of regression standardized residual 

 

 Dengan melihat tampilan grafik terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.6.2  Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel bebas (independent 

variable) pada model regresi. 

Tabel 4.11 Tabel Multikolinear 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.976 1.169   2.546 .012     

Kualitas Produk 

[x1] 

.173 .043 .238 3.989 .000 .656 1.525 

Harga [x2] .498 .113 .244 4.391 .000 .758 1.319 

Kualitas 

Layanan [x3] 

.350 .062 .331 5.657 .000 .683 1.463 

a. Dependent Variable: y.Total 

Sumber: data diolah 
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Pada tabel hasil perhitungan tolerance menunjukan tidak ada variabel bebas yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 5%, dapat dilihat dari nilai variabel kualitas produk, 

harga, dan kualitas layanan sebesar 0.656, 0,758, dan 0,683 yang berarti tidak ada 

korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) ketiga variabel adalah 1,525, 1,319, dan 1,463 lebih 

kecil dari 5 dimana apabila VIF bernilai lebih dari 5 maka variabel tersebut memiliki 

persoalan multikolinearitas, sehingga berdasarkan hasil uji multikolinearitas dalam 

penelitian ini dapat diduga bahwa antar variabel bebas tidak terjadi masalah 

multikolinearitas. 

 

4.6.3  Uji Heterokedastisitas 

Kriteria pengujian : 

1. Ho : tidak ada gejala heterokedastisitas 

2. Ha : ada gejala heterokedastisitas 

3. Ho diterima bila –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel berarti tidak terdapat 

heterokedastisitas dan Ho ditolak apabila t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel 

yang berarti terdapat gejala heterokedastisitas. 

 

Tabel 4.12 Tabel Heterokedastisitas variabel Kualitas Produk 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 
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1 (Constant) -1.063 4.474   -.238 .812 

Kualitas Produk .272 1.312 .013 .207 .836 

a. Dependent Variable: Lnei2 

Sumber: data diolah 

 

Tabel 4.13 Tabel Heterokedastisitas variabel Harga 

Coefficienst
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) -1.694 1.897   -.893 .373 

Harga .783 .951 .052 .823 .411 

a. Dependent Variable: Lnei2 

Sumber: data diolah 

 

Tabel 4.14 Tabel Heterokedastisitas variabel Kualitas Layanan 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 1.403 3.280   .428 .669 

Kualitas Layanan -.533 1.134 -.030 -.470 .639 

a. Dependent Variable: Lnei2 

 Sumber: data diolah 

Pengaruh Kualitas Produk..., Ghandi Abiyoga, Ma.-Ibs, 2013



 

69 

 

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas tersebut dapat diketahui pada tabel nilai t 

hitung masing–masing variabel independen adalah 0,207, 0,823, dan -0,470, sedangkan 

nilai t tabel pada tabel t dengan df = 250-2 = 248 pada pengujian 2 sisi didapat nilai t 

tabel sebesar 1,650. Karena nilai t hitung 0,207, 0,823, dan -0,470 berada pada –t tabel ≤ 

t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima, artinya pengujian antara residual yang telah 

dikuadratkan dan dilogaritma naturalkan dengan varabel kualitas produk, harga, dan 

kualitas layanan tidak ada gejala heterokedastisitas. Dengan ini dapat disimpulkan tidak 

ada gejala heterokedastisitas pada model regresi. 

 

4.6.4  Uji Regresi Linear Berganda 

Pada penelitian ini, variabel independen adalah kualitas produk (X1), harga (X2), 

dan kualitas layanan (X3), sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kepuasan 

konsumen (Y), sehingga persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian ini yang 

memperlihatkan bahwa Y = 2,631 + 0,181 X1 + 0,454 X2 + 0,372 X3 dapat disimpulkan 

bahwa yang menjadi viarabel paling dominan dalam penelitian ini adalah variabel harga. 
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4.6.5  Hasil Analisis Uji R Square 

Tabel 4.15 Tabel hasil analisis determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .645
a
 .416 .409 1.824 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Harga, Kualitas Produk 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R square adalah 0.416 atau 

41,6%. Artinya variabel independen kualitas produk, harga, dan kualitas layanan secara 

bersama-sama berpengaruh sebesar 41,6% terhadap variabel dependen kepuasan 

konsumen. 

 

4.6.6  Hasil Analisis Uji T 

Tabel 4.16 Tabel hasil uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.631 1.207   2.181 .030     

Kualitas 

Produk 

.181 .044 .245 4.092 .000 .660 1.514 

Harga .454 .119 .210 3.806 .000 .783 1.277 

Kualitas 

Layanan 

.372 .061 .351 6.049 .000 .705 1.419 
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a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber: data diolah 

Kriteria pengujian : 

1. Ho : diterima apabila -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

2. Ha : diterima apabila -t hitung < t tabel atau t hitung > t tabel 

Hasil tabel di atas menunjukan nilai t hitung masing-masing variabel independen 

adalah 4,092, 3,806, dan 6,049 sehingga t hitung > t tabel (1,651), artinya ada pengaruh 

signifikan antara kualitas produk, harga, dan kualitas layanan secara terhadap kepuasan 

konsumen. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda sebelumnya jugadapat 

disimpulkan bahwa variabel harga menjadi variabel yang paling dominan. 

 

4.6.7  Hasil Analisis Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

Tabel 4.17 Tabel hasil uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 582.826 3 194.275 58.4 .000b 

  Residual 818.358 246 3.327     

  Total 1401.184 249       

a Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

b Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Harga, Kualitas Produk 

Sumber: data diolah 

Kriteria pengujian : 

1. Ho diterima apabila F hitung < F tabel 

2. Ha diterima apabila F hitung > F tabel 
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 Berdasarkan hasil Uji F di atas dapat dilihat nilai F hitung sebesar 58,4 

sedangkan F tabel sebesar 2,641. Karena F hitung > F tabel artinya Ho ditolak atau ada 

pengaruh signifikan antara kualitas produk, harga, dan kualitas layanan secara bersama-

sama terhadap kepuasan mahasiswa STIE IBS. 

 

4.7  Implikasi Manajerial 

 Dari hasil analisis yang telah dikumpulkan, makadapat dilakukan analisis mean 

sebagai dasar implikasi manajerial: 

Tabel 4.18 Tabel rata-rata nilai variabel kualitas produk 

Indikator Mean Rata-rata 

Informasi 3.76  

 

 

3.797 

Penerimaan pesanan 3.664 

Tagihan 3.936 

Pembayaran 4.052 

Konsultasi 3.844 

Keramahtamahan 3.7 

Pengamanan 3.884 

Pengecualian 3.532 

 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukan bahwa pada indikator keempat (pembayaran) 

memiliki rata-rata nilai sebesar 4,052 (di antara setuju dan sangat setuju) dan di atas rata-

rata variabel secara keseluruhan (3,797). Artinya mahasiswa sudah merasa transaksi 

pembayaran sudah cepat dan mudah dengan fasilitas yang diberikan oleh STIE IBS  

dalam melakukan pembayaran. Sedangkan pada indikator kedelapan dapat dilihat nilai 
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mean yang rendah dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan variabel kualitas produk, 

artinya STIE IBS perlu untuk meningkatkan fleksibilitas terhadap konsumen. Salah satu 

cara untuk meningkatkan fleksibilitas adalah dengan mengurangi proses birokrasi untuk 

mengajukan suatu surat permohonan. 

 

Tabel 4.19 Tabel rata-rata nilai variabel harga 

Indikator Mean Rata-rata 

Kesesuaian harga 3.632  

3.69 Harga yang kompetitif 3.748 

 

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukan bahwa pada indikator kedua memiliki nilai 

rata-rata sebesar 3,748 (di antara netral dan setuju) artinya mahasiswa STIE IBS sudah 

menganggap harga yang ditawarkan oleh STIE IBS sudah cukup kompetitif di pasar. 

Sedangkan pada indikator pertama variabel harga dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil 

dari penilaian mahasiswa memiliki nilai yang lebih rendah (3,632), maka STIE IBS 

sebaiknya melakukan penyesuaian antara harga dengan kualitas khususnya kualitas 

layanan (pengaruh kualitas layanan lebih besar dibandingkan kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen) melalui penelitian lebih lanjut. 
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Tabel 4.20 Tabel rata-rata nilai variabel kualitas layanan 

Indikator Mean Rata-rata 

Bukti fisik 3.38  

 

3.628 

Kehandalan 3.556 

Ketanggapan 3.668 

Jaminan 3.844 

Empati 3.692 

 

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukan bahwa pada indikator keempat pada variabel 

kualitas layanan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,844 (di antara netral dengan setuju) 

artinya mahasiswa STIE IBS telah mendapatkan pelayanan yang santun dan menganggap 

para staff akademik memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan 

terhadap mahasiswa. Sedangkan pada indikator pertama (bukti fisik) memiliki nilai rata-

rata yang lebih rendah, maka dari itu STIE IBS perlu melakukan implikasi manajerial 

untuk meningkatkan eksistensi STIE IBS di lingkungan eksternal salah satunya yaitu 

dengan cara meningkatkan kualitas dari STIE IBS, karena dengan menghasilkan alumni 

yang berkualitas maka secara tidak langsung akan meningkatkan eksistensi STIE IBS di 

dunia kerja ataupun eksternal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan penjelasan bab sebelumnya, maka berdasarkan hipotesis 

yang telah dirumuskan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh langsung antara kualitas produk terhadap kepuasan 

mahasiswa STIE IBS. Sehingga dapat diyakini kualitas produk memiliki 

hubungan yang kuat terhadap kepuasan konsumen. 

2. Terdapat pengaruh langsung antara harga terhadap kepuasan mahasiswa STIE 

IBS. Sehingga dapat diyakini harga memiliki hubungan yang kuat terhadap 

kepuasan konsumen. 

3. Terdapat pengaruh langsung antara kualitas layanan terhadap kepuasan 

mahasiswa STIE IBS. Sehingga dapat diyakini kualitas layanan memiliki 

hubungan yang kuat terhadap kepuasan konsumen.  

4. Terdapat pengaruh antara kualitas produk, harga, dan kualitas layanan secara 

bersama-sama terhadap kepuasan mahasiswa STIE IBS. Sehingga dapat diyakini 

kualitas produk, harga, dan kualitas layanan secara bersama-sama memiliki 

hubungan yang terhadap kepuasan konsumen 
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5. Berdasarkan hasil analisis regresi variabel harga memiliki pengaruh yang 

dominan terhadap kepuasan konsumen. 

 

5.2 Saran Untuk Perusahaan 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis dapat memberikan 

saran-saran kepada STIE IBS untuk menetapkan beberapa strategi pemasaran dengan 

melibatkan faktor harga dan kualitas layanan yang menjadi faktor yang dominan 

berdasarkan hasil analisis regresi untuk meningkatkan kepuasan konsumen, yaitu dengan 

cara: 

1. Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini, STIE IBS sebaiknya melakukan 

penyesuaian antara harga dengan kualitas khususnya kualitas layanan melalui 

penelitian lebih lanjut. 

2. STIE IBS sebaiknya meningkatkan eksistensi STIE IBS yaitu dengan cara 

meningkatkan kualitas dari STIE IBS, karena dengan menghasilkan alumni yang 

berkualitas maka secara tidak langsung akan meningkatkan eksistensi STIE IBS 

di dunia kerja ataupun eksternal. 

 

5.3 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor harga merupakan faktor yang dominan 

dalam penelitian ini (sesuai dengan penelitian yang dilakukan Oldy Ardhana 

tahun 2010, dan Budhi Poniman tahun 2012) dan berdasarkan indikator variabel 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumya dapat diketahui bahwa faktor kualitas 

produk dan kualitas layanan memiliki hubungan terhadap harga maka dari itu 
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penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti pengaruh kualitas 

produk terhadap harga.  

2. Selain itu hasil penelitian menunjukan bahwa 58,4% kepuasan konsumen dapat 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini, 

sehingga penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti 

faktor-faktor lain yang dapat memenuhi kepuasan konsumen seperti biaya dan 

service performance, karena menurut Boyne (2006) service performance 

merupakan penilaian menyeluruh konsumen terhadap hasil pelayanan yang 

dirasakan saat menerima pelayanan dari penyedia jasa, sehingga pengukuran 

kualitas jasa/pelayanan lebih dapat menggunakan model ini. 
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LAMPIRAN 

 

 

Correlations 
 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.Total 

x1.1 

Pearson Correlation 1 .404** .207** .089 .182** .233** .176** .352** .587** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .160 .004 .000 .005 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

x1.2 

Pearson Correlation .404** 1 .274** .064 .157* .124* .121 .292** .554** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .312 .013 .049 .057 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

x1.3 

Pearson Correlation .207** .274** 1 .267** .250** .297** .190** .270** .627** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .000 .003 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

x1.4 

Pearson Correlation .089 .064 .267** 1 .199** .079 .053 .007 .409** 

Sig. (2-tailed) .160 .312 .000  .002 .215 .407 .910 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

x1.5 

Pearson Correlation .182** .157* .250** .199** 1 .067 .150* .215** .496** 

Sig. (2-tailed) .004 .013 .000 .002  .290 .018 .001 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

x1.6 

Pearson Correlation .233** .124* .297** .079 .067 1 .303** .296** .556** 

Sig. (2-tailed) .000 .049 .000 .215 .290  .000 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

x1.7 

Pearson Correlation .176** .121 .190** .053 .150* .303** 1 .225** .507** 

Sig. (2-tailed) .005 .057 .003 .407 .018 .000  .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

x1.8 

Pearson Correlation .352** .292** .270** .007 .215** .296** .225** 1 .610** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .910 .001 .000 .000  .000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

x1.Total 

Pearson Correlation .587** .554** .627** .409** .496** .556** .507** .610** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 
 x2.1 x2.2 x2.Total 

x2.1 

Pearson Correlation 1 .429** .808** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 250 250 250 

x2.2 

Pearson Correlation .429** 1 .811** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 250 250 250 

x2.Total 

Pearson Correlation .808** .811** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 250 250 250 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 
 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.Total 

x3.1 

Pearson Correlation 1 .190** .194** .112 .213** .518** 

Sig. (2-tailed)  .003 .002 .077 .001 .000 

N 250 250 250 250 250 250 

x3.2 

Pearson Correlation .190** 1 .415** .235** .253** .630** 

Sig. (2-tailed) .003  .000 .000 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 

x3.3 

Pearson Correlation .194** .415** 1 .326** .269** .682** 

Sig. (2-tailed) .002 .000  .000 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 

x3.4 

Pearson Correlation .112 .235** .326** 1 .500** .692** 

Sig. (2-tailed) .077 .000 .000  .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 

x3.5 

Pearson Correlation .213** .253** .269** .500** 1 .704** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000  .000 

N 250 250 250 250 250 250 

x3.Total 

Pearson Correlation .518** .630** .682** .692** .704** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 250 250 250 250 250 250 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 y.1 y.2 y.3 y.4 y.5 y.Total 

y.1 

Pearson Correlation 1 .465** .281** .211** .265** .667** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 

y.2 

Pearson Correlation .465** 1 .212** .368** .318** .699** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 

y.3 

Pearson Correlation .281** .212** 1 .217** .150* .583** 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .001 .017 .000 

N 250 250 250 250 250 250 

y.4 

Pearson Correlation .211** .368** .217** 1 .395** .667** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .001  .000 .000 

N 250 250 250 250 250 250 

y.5 

Pearson Correlation .265** .318** .150* .395** 1 .663** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .017 .000  .000 

N 250 250 250 250 250 250 

y.Total 

Pearson Correlation .667** .699** .583** .667** .663** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 250 250 250 250 250 250 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.660 8 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.600 2 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.652 5 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.663 5 

 

 

 
 

 

 

 

Pengaruh Kualitas Produk..., Ghandi Abiyoga, Ma.-Ibs, 2013



 

 

 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.976 1.169  2.546 .012   

x1.Total .173 .043 .238 3.989 .000 .656 1.525 

x2.Total .498 .113 .244 4.391 .000 .758 1.319 

x3.Total .350 .062 .331 5.657 .000 .683 1.463 

a. Dependent Variable: y.Total 

 

 

 

 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) -1.063 4.474  -.238 .812   

Lnx1 .272 1.312 .013 .207 .836 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Lnei2 

 

 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) -1.694 1.897  -.893 .373   

Lnx2 .783 .951 .052 .823 .411 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Lnei2 
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Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 1.403 3.280  .428 .669   

Lnx3 -.533 1.134 -.030 -.470 .639 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Lnei2 

 

 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .645a .416 .409 1.824 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Harga, Kualitas Produk 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

 

 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 582.826 3 194.275 58.400 .000b 

Residual 818.358 246 3.327   

Total 1401.184 249    

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Harga, Kualitas Produk 

 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.631 1.207  2.181 .030   

Kualitas Produk .181 .044 .245 4.092 .000 .660 1.514 

Harga .454 .119 .210 3.806 .000 .783 1.277 

Kualitas Layanan .372 .061 .351 6.049 .000 .705 1.419 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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KUESIONER 

 
Menurut Lovelock (2011) produk jasa inti adalah produk utama yang dicari oleh 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dipenuhinya. 

Sehubungan dengan skripsi yang saya lakukan yang berjudul Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa STIE IBS, berikut 

adalah beberapa pertanyaan sehubungan dengan jasa inti dari STIE IBS. 

 

Visi IBS 

     Menjadi banking school yang terkemuka di Indonesia, melalui pengembangan 

sumber daya manusia yang berorientasi padaintegrity, knowledge and skill, sehingga 

lulusannya akan berjiwa Pancasila, berintegritas serta memiliki sikap dan perilaku 

profesional yang bermutu tinggi. 

 

Misi IBS 

Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki 

multi kompetensi, yaitu: 

 berkepribadian, jujur, berintegritas dan mandiri, 

 menguasai bidang perbankan dan keuangan, 

 menguasai tehnologi informasi dan komunikasi, 

 memiliki akuntabilitas dan responsibilitas, 

 memiliki ketrampilan khusus di bidang perbankan melalui program sertifikasi 

 menguasai Bahasa Inggris. 

 

Skala yang diberikan :   1. STS = Sangat Tidak Setuju 

    2. TS = Tidak Setuju 

    3. N = Netral 

    4. S = Setuju 

    5. SS = Sangat Setuju 
 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Berdasarkan visi & misi STIE IBS di atas, visi & misi 
1 2 3 4 5 

  STIE IBS sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

2 Jumlah mata kuliah yang diberikan sesuai dengan  
1 2 3 4 5 

  kebutuhan mahasiswa. 

3 Kurikulum yang ditawarkan STIE IBS sesuai dengan  
1 2 3 4 5 

  kebutuhan mahasiswa. 
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KUESIONER 

 

Dengan hormat,  

 Saya adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi STIE Indonesia Banking 

School program Studi Manajemen Pemasaran. Saat ini, saya sedang menyusun skripsi 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Kualitas Layanan Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa STIE Indonesia Banking School”. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, saya membutuhkan beberapa data yang telah 

dirangkum dalam kuesioner ini. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Saudara/i untuk 

mengisi kuesioner ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya menjamin penuh 

kerahasiaan informasi yang telah diberikan. Atas perhatian dan kerjasamanya serta waktu 

luang yang disediakan, saya ucapkan terima kasih. 

Hormat Saya, 

 

 

Ghandi Abiyoga 

IDENTITAS RESPONDEN 

Petunjuk Pengisian 

Responden diharap menjawab pertanyaan berikut untuk mengisi bagian kosong yang 

sesuai dengan memberikan tanda (X) pada alternatif jawaban pilihan ganda. 

1. Angkatan : a. 2012   d. 2009 

   b. 2011  e. 2008 

   c. 2010    f. ≤ 2007 

2. Jenis Kelamin :  a. Laki-laki   b. Perempuan 

3. Wilayah domisili SMA : a. Jakarta Selatan  f. Bekasi 

     b. Jakarta Barat  g. Depok 

     c. Jakarta Pusat  h. Tanggerang 

     d. Jakarta Timur  i. Lainnya, …...... 

     e. Jakarta Utara 
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4. Asal SMA : ……… 

5. Pekerjaan orang tua :  

 a. Pegawai Negeri/BUMN d. Profesional keahlian 

 b. Pegawai swasta  e. Lainnya, ……… 

 c. Wirausaha 

6. Rata-rata pengeluaran dalam 1 bulan  :  

 a. Rp 500.000 – Rp 1.000.000 

 b. Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 

 c. > Rp 1.500.000 

7. Alasan masuk STIE Indonesia Banking School :  

 a. Keinginan sendiri 

 b. Keinginan orang tua 

 c. Teman 

 d. Lainnya, ……… 
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Berilah penilaian Anda terhadap pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda (O) 

pada alternatif pilihan ganda. 

Skala yang diberikan :   1. STS = Sangat Tidak Setuju 

    2. TS = Tidak Setuju 

    3. N = Netral 

    4. S = Setuju 

    5. SS = Sangat Setuju 

 

Pernyataan : 

Kualitas Produk (X1) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Mahasiswa mendapatkan informasi yang jelas mengenai 

produk S1 STIE IBS. 
1 2 3 4 5 

2 
Calon mahasiswa sudah mengetahui produk dan komitmen 

STIE IBS sebelum mendaftar menjadi mahasiswa. 
1 2 3 4 5 

3 
Mahasiswa mendapatkan laporan tagihan biaya pendidikan 

yang jelas, akurat, dan dapat dimengerti. 
1 2 3 4 5 

4 

Mahasiswa akan lebih cepat melunasi biaya pendidikan 

apabila kampus menjadikan transaksi pembayaran lebih 

mudah. 

1 2 3 4 5 

5 

Mahasiswa memperoleh nilai tambah dari jasa pendidikan 

apabila kampus memberikan konsultasi pendidikan sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa. 

1 2 3 4 5 

6 
Mahasiswa mendapatkan pelayanan jasa yang ramah dari 

seluruh civitas akademik. 
1 2 3 4 5 

7 
Mahasiswa mendapat rasa aman pada saat kegiatan 

perkuliahan berlangsung. 
1 2 3 4 5 

8 
Mahasiswa mendapatkan fleksibilitas dari kampus apabila 

meminta permohonan khusus. 
1 2 3 4 5 
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Harga (X2) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Harga yang ditetapkan oleh STIE IBS sesuai dengan 

kualitas yang ditawarkan. 
1 2 3 4 5 

2 
Harga yang   ditawarkan oleh STIE IBS kompetitif di 

pasar. 
1 2 3 4 5 

 

Kualitas Layanan (X3) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 STIE IBS dikenal oleh lingkungan eksternal. 1 2 3 4 5 

2 
STIE IBS memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

dijanjikan. 
1 2 3 4 5 

3 

STIE IBS dapat membantu dan memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat kepada mahasiswa dengan 

memberikan informasi yang jelas. 

1 2 3 4 5 

4 

Staff akademik STIE IBS memiliki pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan sehingga 

menumbuhkan kepercayaan mahasiswa kepada kampus. 

1 2 3 4 5 

5 

Staff akademik STIE IBS memberikan perhatian yang 

tulus dan bersifat individual kepada para mahasiswa 

dengan berupaya memenuhi kebutuhan mahasiswa. 

1 2 3 4 5 

 

Kepuasan Konsumen (Y) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Saya merasa puas dengan kualitas pendidikan yang saya 

terima di STIE IBS. 
1 2 3 4 5 

2 
Saya puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

civitas akandemik STIE IBS. 
1 2 3 4 5 

3 Saya merasa bangga karena saya kuliah di STIE IBS. 1 2 3 4 5 

4 
Harga yang ditetapkan STIE IBS relatif murah dan 

memberikan nilai lebih kepada saya dibandingkan pesaing. 
1 2 3 4 5 

5 

Saya puas terhadap produk S1 STIE IBS karena saya tidak 

perlu mengeluarkan biaya dan waktu tambahan di luar 

kegiatan perkuliahan di STIE IBS. 

1 2 3 4 5 
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RIWAYAT HIDUP 

Data Pribadi : 

Nama    : Ghandi Abiyoga 

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 September 1990 

Alamat    : Jl. Mayang Blok I no.17 

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

 E-mail    : ghandi.abingdon@gmail.com 

 

Pendidikan Formal 

 SD   SDI Al-Azhar Kemang Jakarta 1996 – 2001 

 SMP   SMPN 19 Jakarta   2001 – 2004 

 SMA   SMAN 63 Jakarta   2004 – 2007 

 Perguruan Tinggi STIE Indonesia Banking School 2008 – sekarang 

Pendidikan Informal 

 EB 1, TBI    2008 

 EB 2, TBI    2009 

 IELTS Preperation   2010 

 Program Bahasa Inggris BBC  2003-2004 

Pengalaman Organisasi 

 2002-2004 Anggota English Club SMPN 19 Jakarta 

 2005-2008 Anggota Rohis SMAN 63 Jakarta 

 2006-2007 Ketua ekskul Marawis SMAN 63 Jakarta 

 2011  Anggota Self Defense Indonesia 
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