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ABSTRACT 

Higher education is one of the most important priority for most people. For 

most people can be educated up to the expectations of Higher Education is to  

be achieved. Decided to continue their education at university, the 

community will be confronted with a variety of background factors that their 

decisions. This study aims to determine whether the factor of brand image, cost 

of education, and educational facilities affects student decisions to continue his 

studies at the STIE Madani Balikpapan 

These research data were collected from 167 students 2012-2013 STIE 

Madani Balikpapan respondents in this study. The technique used was 

accidental sampling, ie sample dating techniques based on chance, that 

anyone who happened to meet with researchers can be sampled if it is deemed 

appropriate. 

Based on  research  results,  obtained  by  the  regression  equation  as follows: 

Y =  0.774 X1 + -0.788 X2 + 0.579 X3 + 0.350 X4 Variabel exogent of the 

most influential variable on the endogent variable is the brand image (0.774), 

followed by the variable of public relation (0.579), then the last is the 

variable advertising (0.350). Hypothesis test results prove that the 

independent variable (brand image, sales  promotion,  public relation, 

advertising) affects the endogent variable is the decision to continue their 

studies at STIE Madani Balikpapan.  

Keywords : brand image, promotional mix, the decision to continue studies 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu prioritas terpenting bagi sebagian besar 

masyarakat. Sebagian dari masyarakat tersebut memiliki harapan untuk t i d a k  

h a n y a  m e m i l i k i  t a p i  j u g a  dapat melanjutkan dan  menyelesaikan  

pendidikannya hingga ke jenjang paling tinggi. 

Bagi sebagian masyarakat yang memilih untuk melanjutkan dan 

menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang paling tinggi, maka mereka akan 



Jurnal Akuntansi dan Manajemen Madani, Vol. 2, No. 1, Maret 2016 

 

100 
 

dihadapkan pada berbagai pilihan dan permasalahan. Memilih melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi, masyarakat akan dihadapkan adanya beragam 

pilihan perguruan tinggi, jenjang pendidikannya, hingga pilihan berbagai 

macam program studi. Selain itu, masyarakat juga akan dihadapkan pada 

begitu banyaknya pertimbangan yang harus dipikirkan. 

Dalam memilih perguruan tinggi harus cermat, harus mencari suatu  

institusi di bidang pendidikan yang mampu memberikan pelayanan jasa  

pendidikan yang benar-benar mampu mewujudkan suatu pendidikan yang   

memiliki kompetensi.   

Keputusan mahasiswa untuk melanjutkan studi pada tempat studi yang 

diinginkan adalah suatu keputusan dimana mahasiswa melakukan 

pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi 

yang ada. Jika keadaan atau kondisi yang terlihat tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkannya, maka akan  terjadi keraguan yang dapat berakibat pada 

keputusan  untuk  tidak  memilih,  dalam hal ini keputusan untuk tidak 

melanjutkan studi di tempat yang diharapkan. Pada kenyataannya, pembuatan 

pilihan (choice making) memiliki banyak dimensi dan dampak. Memilih 

merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari 

proses pengambilan keputusan (decision making). 

Perguruan tinggi khususnya Sekolah Tinggi pada saat ini dipandang 

sebagai sebuah dunia usaha baru yang potensial. Bahkan kini citra dari 

sebuah Sekolah Tinggi menjadi sangat penting dan menjadi modal utama 

bagi para pengembang usaha di bidang pendidikan. Citra yang bagus 

mencerminkan kualitas dari Sekolah Tinggi tersebut. Tetapi bukanlah perkara 

mudah untuk mengembangkan perguruan tinggi di Indonesia khususnya di 

Kalimantan, mengingat ketatnya persaingan dengan perguruan-perguruan 

tinggi lain. 

Kenyataan akan adanya persaingan yang begitu ketat tersebut, 

membuat pihak terkait yaitu Sekolah Tinggi menyadari suatu kebutuhan 

untuk mengeksploitasi sepenuhnya aset-aset mereka demi memaksimalkan 

kinerja dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Salah satu cara untuk 

mencapai keadaan tersebut adalah dengan usaha mengembangkan nama  

perguruan tinggi sehingga memiliki brand image yang kuat di mata 

masyarakat. 

Dalam persaingan yang begitu tajam Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 

tidak hanya mengandalkan peningkatan mutu dan pengembangan 

produk jasa semata, melainkan semua Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) dituntut untuk menjalin hubungan baik yang dinamis, harmonis 

dengan para mahasiswanya atau pengunjung jasa mereka melalui pemasaran. 

Bila kita mengikuti tren perkembangan bisnis sekarang ini, 

segalanya telah berubah dimana komunikasi vertikal telah menjadi 

horizontal, model eksklusif telah menjadi inklusif dan gaya individual 

telah menjadi sosial semua itu akhirnya membuat era pemasaran saat ini 

juga mengalami banyak perubahan. Dimana kemarin banyak perusahaan 
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atau organisai mengandalkan Service, untuk saat ini Service telah 

berubah menjadi Care. Pemasaran telah memasuki era 3.0 dimana 

Spiritual Loyalty menjadi pegangannya saat ini  (Hermawan Kartajaya, 

2012). Merupakan langkah yang baik bagi PTS yang menerapkan 

strategi pemasaran dengan mengacu pada konsep pemasaran 3.0 

mengingat dinamisnya perkembangan bisnis saat ini.  

Berbagai strategi pemasaran banyak dilakukan oleh Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) untuk mempertahankan mahasiswa. Untuk itu, promosi sering 

dirasakan perlu dan dianggap sebagai faktor penting bagi Sekolah 

Tinggi (PTS) untuk mempublikasikan keunggulan, dan mengenalkan 

lebih jauh mengenai perbedaan yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi 

tersebut untuk menarik perhatian bagi para calon mahasiswa baru. 

Apalagi STIE MADANI Balikpapan sebagai Sekolah Tinggi Swasta 

(PTS) adalah termaksud salah satu Perguruan Tinggi yang berhasil 

mempertahankan serta menaikan jumlah peminat calon mahasiswa baru, 

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini. Hal tersebut bisa dibuktikan 

dengan data jumlah penerimaan mahasiswa baru tiga tahun terakhir 

dimana tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.  

Sebagai PTS, STIE MADANI Balikpapan juga dapat dikatakan berhasil 

mengolah cara bagaimana menciptakan, mempublikasikan dan 

mengajak para calon mahasiswa baru untuk memutuskan kuliah di STIE 

MADANI Balikpapan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan membandingkan grafik jumlah 

penerimaan mahasiswa baru dengan biaya promosi dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir. 

Berikut disajikan grafik jumlah penerimaan mahasiswa  baru dibadingkan 

dengan grafik biaya promosi  STIE MADANI dalam kurun tiga tahun terakhir : 

 

Grafik Biaya Promosi Dibandingkan Dengan Jumlah MABA  

STIE MADANI Balikpapan Tahun 2009-2012 

 

 

 

 

  Sumber : HUMAS STIE MADANI, Tahun 2009-2012 

Dari grafik tersebut menggambarkan bahwa STIE MADANI Balikpapan, 

dapat menurunkan biaya promosi tiap tahunnya, namun tidak mengurangi 

jumlah penerimaan mahasiswa baru. Sehingga peneliti merasa perlu mengkaji 

lebih dalam peran promosi dan brand image bagi STIE MADANI Balikpapan. 
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Hermawan Kartajaya pernah membahas antara pengaruh brand image dan 

promosi terhadapa keputusan memilih. Hermawan mengatakan ―perusahaan 

yang memiliki reputasi bagus (Brand Image) tidak lagi memerlukan promosi, 

marketing, public relation, atau corporate social responsibility (CSR) karena 

hal itu telah terjadi dengan sendirinya‖.  

Menurut Hermawan, bagi customer, reputasi yang baik akan menentukan 

keputusan membeli. Bagi karyawan perusahaan, nama baik akan memicu 

mereka untuk loyal dan berkomitmen. Reputasi juga bisa mengundang investor 

untuk menanamkan modalnya. Selain itu, nama baik juga akan menarik media 

untuk terus mengikuti perkembangan. ―Reputasi yang baik akan mendorong 

analis keuangan memberikan peringkat yang tinggi,‖ ujarnya, (Alina 

Mustaidah). 

Berdasarkan fakta dilapangan dan pernyataan dari Hermawan Kartajaya 

maka penulis mencoba untuk menetapkan ruang lingkup dalam penelitian ini 

lebih kepada seberapa besar pengaruh Brand Image dan Promotional Mix yang 

terdiri dari Promosi Penjualan, Kehumasan dan Periklanan terhadap keputusan 

mahasiswa dalam memilih STIE MADANI Balikpapan.  

Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Brand 

Image Dan Promotional Mix Terhadap Keputusan Mahasiswa  

Melanjutkan Studi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  (STIE) MADANI 

Balikpapan”. 

 

KERANGKA TEORI 

 

Marketing 3.0 

Philip Kotler berkolaborasi menulis konsep Marketing 3.0 bersama 

Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan menjelaskan era Marketing 3.0 dalam 

10 kredo yang harus diperhatikan oleh para pemasar di era sekarang (2012). 

1. Kredo I: Cintai Pelanggan dan Hormati Pesaing 

2. Kredo II: Tanggaplah pada Perubahan dan Siaplah untuk Berubah 

3. Kredo III: Jaga Reputasi dan Pastikan Jati Diri yang Sebenarnya 

4. Kredo IV: Sasarlah Pelanggan yang Mendapatkan Manfaat Paling Banyak 

5. Kredo V: Selalu Tawarkan Paket yang Bagus dengan Harga yang Wajar 

6. Kredo VI: Pastikan Selalu Ada untuk Pelanggan dan Sebarkan Kabar Baik 

7. Kredo VII: Raih Pelanggan, Pertahankan, dan Kembangkan Mereka 

8. Kredo VIII: Apa pun Bisnisnya, Jadilah Senantiasa Bisnis Pelayanan 

9. Kredo IX: Senantiasa Menyempurnakan QCD (Quality, Cost, dan Delivery) 

dari Proses Bisnis 

10. Kredo X: Kumpulkan Informasi yang Relevan, Gunakan Kebijaksanaan 

dalam Pengambilan Keputusan Akhir 

 

 

http://bisnisukm.com/gelar-produk-kerajinan-dan-kuliner-diy.html
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Pemasaran Jasa 

Pengertian jasa menurut Kotler (2010) ialah setiap tindakan atau kinerja yang 

ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan 

tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Di dalam jasa selalu ada aspek 

interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak- pihak yang 

terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga bukan merupakan barang, jasa adalah 

suatu proses atau aktivitas, dan aktivitas-aktivitas  tersebut tidak berwujud. 

Selama ini para pemasar telah mengenal empat komponen dasar atau 

unsur-unsur dalam bauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi dan 

distribusi atau yang biasa disebut dengan 4P (product, price, promotion, & 

place). Dalam pemasaran jasa, ada elemen-elemen lain yang bisa dikontrol dan 

dikombinasikan untuk keperluan komunikasi dengan konsumen jasa. Elemen- 

elemen tersebut adalah: orang (people), lingkungan fisik dimana jasa diberikan 

atau bukti fisik (physical evidence), dan proses jasa itu sendiri (process). Maka 

dalam bauran pemasaran jasa ada 7 komponen yang digunakan dan disingkat 

menjadi 7P. 

 

Keputusan Konsumen 

Kotler dan Keller (2009) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan 

merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan.   

Tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan konsumen digambarkan  

oleh  Kotler dan Keller (2009) seperti gambar berikut : 

Pengambilan Keputusan Konsumen 

 

 

 

   Sumber : Kotler dan Keller (2009) 

1. Pengenalan Masalah 

Penganalisisan ini ditujukan untuk mengetahui adanya masalah atau 

kebutuhan  yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut 

diketahui maka konsumen akan segera memahami adanya kebutuhan yang 

belum terpenuhi atau masih bisa ditunda  pemenuhannya, serta kebutuhan 

yang sama-sama harus dipenuhi. Jadi dari tahap inilah proses pembelian itu 

mulai dilakukan. 

2. Pencarian informasi dan penilaian sumber 

Dalam kedua proses pembelian ini sangat berkaitan dengan pencarian 
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informasi tentang sumber-sumber dan nilainya, untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan yang dirasakan.  

Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif. Pencarian informasi 

yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan ke beberapa toko untuk  

membuat perbandingan harga dan kualitas produk, sedangkan pencarian 

informasi pasif mungkin hanya dengan membaca suatu iklan di majalah 

atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus dalam pikirannya  

tentang gambaran produk yang diinginkan. Dari penilaian sumber-sumber 

pembelian ini akan diperoleh beberapa alternatif pembelian yang dapat 

dilakukan konsumen. 

3. Evaluasi alternatif 

Tidak ada proses tunggal dan sederhana yang digunakan oleh semua 

konsumen  atau oleh salah satu konsumen dalam semua situasi pembelian. 

Keadaan ini berarti setiap konsumen pasti memiliki beberapa alternatif 

sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan. Beberapa konsep dasar dari proses 

evaluasi konsumen adalah yang pertama konsumen berusaha memenuhi 

kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, 

konsumen memandang masing-masing produk sebagai kumpulan atribut 

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan untuk membeli 

Keputusan untuk membeli merupakan proses dalam pembelian yang nyata. 

Jadi setelah tahap-tahap dimuka dilakukan, maka konsumen harus 

mengambil keputusan membeli atau tidak.   

Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan menjumpai 

serangkaian keputusan yang diambil menyangkut jenis produk, merek,   

penjual, kuantitas, waktu pembelian dan pembayarannya. 

5. Perilaku sesudah pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidakpuasan  tertentu. Dalam tahap ini, konsumen mungkin mengalami 

disonasi kognitif (keraguan  menyangkut ketepatan keputusan pembelian). 

Pemasar biasanya berusaha meminimumkan disonasi kognitif konsumen 

dengan berbagai strategi, diantaranya melakukan kontak purna beli dengan 

konsumen, menyediakan garansi dan jaminan, dan  memperkuat keputusan 

konsumen melalui iklan perusahaan. 

 

Brand Image 

Menurut Kotler (2009), merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk  
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secara konsisten memberi feature, manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. 

Bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi, merek dapat mencerminkan 6 dimensi 

yaitu : atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, dan pemakai. 

Suatu perusahaan akan dilihat melalui citranya, baik citra itu negatif atau 

positif. Citra positif akan memberikan arti yang baik terhadap produk 

perusahaan tersebut dan seterusnya dapat meningkatkan jumlah penjualan 

produk atau jasa, sebaliknya penjualan  produk suatu perusahaan akan jatuh 

atau mengalami kerugian jika citranya dipandang negatif oleh masyarakat. 

Kotler (2001) mengatakan komponen pembentuk brand image ada 3, yaitu 

: 

1. Citra pembuat (Corporate Image) yaitu : sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk 

dan jasa. 

2. Citra Pemakai (User Image) yaitu : sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan barang atau jasa, meliputi 

pemakai itu sendiri, gaya hidup atau kepribadian dan status social. 

3. Citra Produk (Product Image) yaitu : sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk, yang meliputi atribut 

produk tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunaannya, serta jaminan. 

 

Promotional Mix 

Promosi merupakan salah satu bauran pemasaran yang dapat menentukan 

perkembangan perusahaan, promosi merupakan suatu usaha untuk menyampaikan 

pesan kepada publik terutama konsumen sasaran (dokter) mengenai keberadaan  

produk. Konsep yang umum sering digunakan untuk menyampaikan pesan  

disebut dengan bauran promosi (promotion mix). Menurut Kotler (2004 : 205) 

terdapat lima jenis promosi yang biasa disebut dengan bauran promosi yaitu iklan 

(advertising), penjualan tatap muka (personal selling), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat dan publisitas (publicity and public relation), 

serta pemasaran langsung (direct marketing). Kelima jenis promosi yang terdapat 

dalam bauran promosi tersebut saling berhubungan. 

Sedangkan menurut Kotler (2004: 264) bauran promosi adalah ramuan 

khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang 

dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. 

Kotler (2004: 264-312), mengatakan bahwa unsur bauran promosi (promotion 

mix) terdiri atas lima perangkat utama, yaitu : 

1. Advertising, merupakan semua penyajian non personal, promosi ide-ide, 

promosi produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. 

2. Sales Promotion, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. 
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3. Public relation and publicity, berbagai program untuk mempromosikan 

dan/atau melindungi citera perusahaan atau produk individualnya. 

4. Personal Selling, merupakan interaksi langsung dengan calon pembeli atau 

lebih untuk melakukan suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima 

pesanan. 

5. Direct marketing, merupakan penggunaan surat, telepon, faksimil, e-mail dan 

alat penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Penelitian ini 

menggunakan dua variabel yaitu : 

1) Variabel Endogen 

Variabel endogen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama 

peneliti. Hakekat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai 

variabel endogen yang digunakan dalam sebuah model. Variabilitas dari atau 

atas faktor inilah yang berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti 

(Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini  yang menjadi variabel endogen 

adalah : keputusan melanjutkan studi ( Y ). 

2) Variabel Eksogen 

Variabel eksogen yang dilambangkan dengan (X) adalah variabel yang  

mempengaruhi variabel endogen, baik yang pengaruhnya positif maupun 

yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006). Variabel eksogen dalam 

penelitian ini adalah : 

- Brand Image (X1) 

- Promosi Penjualan (X2) 

- Hubungan Masyarakat (X3) 

- Periklanan (X4) 
 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa,  

hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi  pusat  

perhatian seorang penelitian karena itu dipandang sebagai sebuah semesta 
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penelitian (Ferdinand,  2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa semester satu, angkatan  2012 -2013 STIE MADANI Balikpapan 

yang aktif sebagai mahasiswa. 

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi  

(Ferdinand, 2006). Dikarenakan jumlah populasi yang terlalu besar, maka  

dalam  penelitian   ini  menggunakan  metode  sampel.  Sampel  dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Angkatan baru tahun 2012/2013 Program 

Studi DIII Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi dan Program Studi S1 

Manajemen. 

 

Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-

angka dan perhitungan dengan metode statistik, maka data tersebut harus 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu. 

Adapun alat analisis yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas. 

 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Satu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada pertanyaan 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2006). 

Uji validitas ini dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara score 

masing-masing butir pertanyaan dengan total score. Kuesioner dikatan 

valid jika signifikasi lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya kuesioner dikatakan 

tidak valid jika signifikasi lebih besar dari 0,05. 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

masing-masing pertanyaan dijawab responden secara konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner  dikatakan handal jika nilai Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0,600 (Ghozali, 2006). 

 

Model Penelitian  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu : brand image (X1), 

Promotion Mix yang terdiri dari : Promosi Penjualan (X2), Hubungan 

Masyarakat (X3) dan Periklanan (X4) terhadap keputusan melanjutkan studi (Y) 

pada mahasiswa Semester satu STIE MADANI Balikpapan.   
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Metode Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan Structural 

Equation Model (SEM) dengan menggunakan software AMOS. Penulis 

menggunakan pendekatan tersebut karena dalam analisis SEM tidak hanya 

membangun model pengukuran yang berguna untuk menunjukkan bagaimana 

tingkat validitas dan reliabilitas indikator-indikator dalam penelitian namun juga 

dapat dibangun model struktural yang bertujuan untuk melihat bagaimana 

pengaruh dari variabel eksogen (eksogen) terhadap variabel endogen (endogen). 

Disamping itu ada beberapa fungsi SEM yang membuat penulis memutuskan 

untuk menggunakan pendekatan SEM, diantaranya ialah, SEM memiliki daya 

tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keluaran 

hasil analisis, SEM juga memberikan kemungkinan adanya pengujian model 

secara keseluruhan dari pada koefesien-koefesien secara sendiri-sendiri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

STIE MADANI Balikpapan berada di bawah naungan Yayasan Abdi 

Masyarakat Madani (YAMM). Pengelolaan STIE MADANI dilaksanakan oleh 

Badan Pelaksana Harian (BPH) dan Ketua STIE MADANI yang diangkat oleh 

Yayasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua STIE MADANI dibantu oleh 

Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Unit Pelaksana Teknis. 

Saat ini STIE MADANI Balikpapan telah menyelenggarakan 3 (tiga) jenjang 

pendidikan yaitu : 

1. Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1) dengan dua Program Studi : 

a. Program Studi Akuntansi. 

b. Program Studi  Manajemen. 

2. Jenjang Pendidikan Diploma Tiga (D-3) dengan satu Program Studi 

yaitu Program Studi Akuntansi dengan status Terakreditasi B. 

3. Jenjang Pendidikan Diploma Satu (D-1) dengan satu Program Studi 

yaitu Program Studi Akuntansi. 

 

Indeks Kriteria Goodness of Fit  

Hasil perhitungan model SEM menghasilkan indeks goodness of fit 

sebagaimana ditunjukkan tabel berikut : 
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Hasil Perhitungan Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen 

 

                                             

                                             

Sumber : Data primer diolah 

 

Hasil pada tabel diatas, diketahui bahwa data sudah memenuhi kriteria 

goodness-fit, dimana model yang diuji akan dipandang baik atau memuaskan bila 

nilai chi-squarenya rendah. Semakin kecil nilai χ
2 

semakin baik model itu (karena 

dalam uji beda chi-square, χ
2

=0, berarti benar-benar tidak ada perbedaan, Ho 

diterima) dan diterima berdasarkan probabilitas dengan cut-off value sebesar 

p>0,05 atau p>0,10, dengan nilai Chi-square sebesar -12480616518861,300 

dengan probabilitas 1,000. Untuk kriteria goodness-fit lainnya sudah memenuhi 

syarat yaitu RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation) 

merupakan sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi chi-

square statistik dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA sebesar 0,000 baik 

karena sesuai dengan yang disyaratkan di bawah 0,08 (Achmad, 2008). Baik GFI 

(Goodness of Fit Index) maupun AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit) adalah 

kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang dari varians dalam sebuah 

matriks kovarians sampel. Nilai sebesar 0,90.  

Nilai GFI sebesar 1,000 memenuhi syarat karena di atas 0,90. CMIN/DF 

(The minimum sample discrepancy function) dibagi dengan degree of freedom 

merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat fitnya sebuah model, 

nilai CMIN/DF sebesar -168656979984,612 baik karena sesuai dengan syarat di 

bawah 2,00. TLI (Tucker Lewis Index) adalah sebuah alternatif incremental fix 

index yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap baseline model. 

Nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model 

adalah penerimaan > 0,95. Nilai TLI sebesar 1,146 di atas 0.95 maka model 

dinyatakan baik,  

CFI (Comparative Fit Index) memiliki keunggulan tidak bisa dipengaruhi 

oleh ukuran sampel karena itu sangat baik untuk mengukur tingkat penerimaan 

sebuah model. Nilai CFI yang direkomendasikan agar dapat diterima adalah > 

0,95. Nilai CFI yang diperoleh sebesar 1,000 yang memenuhi syarat di atas 0,95 

dan dinyatakan baik. 

 

Kriteria 
Nilai Cut-

Off 
Hasil Perhitungan Keterangan 

Chi – 

Square 

Diharapkan 

kecil 

-12480616518861,300 Sangat Baik 

Probabilitas ≥ 0,05 1,000 Sangat Baik 

RMSEA ≤  0,08 0,000 Baik 

GFI ≥ 0,90 1,000 Baik 

AGFI ≥ 0,90 - - 

CMIN/DF ≤  2,00 -168656979984,612 Sangat Baik 

TLI ≥ 0,95 1,146 Baik 

CFI ≥ 0,95 1,000 Baik 
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Hasil Uji Hipotesis 

 Dengan menggunakan software AMOS penulis mendapatkan hasil olahan 

data penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Hasil Uji Hipotesis 

Sumber : diolah penulis dalam tesis ini 
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Hasil perhitungan estimasi nilai parameter sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel berikut ini :  

 

Estimasi Parameter 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data primer diolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai critical 

ratio (CR) yang identik dengan uji-t dalam regresi, tidak ada yang sama dengan 

nol. P adalah tingkat probabilitas signifikansi (***) berarti by default signifikan 

pada 0.001. Nilai critical ratio (CR) pada variabel X1 (brand image), X2 

(promosi penjualan), X3 (kehumasan), X4 (periklanan) X5 dan Y (keputusan 

memilih) tidak ada yang sama dengan nol. Dengan demikian maka model yang 

disajikan dapat diterima (Ghozali, 2008).  

Hasil Uji hipotesis ini adalah dengan menganalisis nilai Critical Ratio (CR) 

dan nilai Probability (P) hasil olah data, dibandingkan dengan batasan statistik 

yang disyaratkan, yaitu diatas 1.96 untuk nilai CR dan dibawah 0.05 untuk nilai 

P. Apabila hasil olah data menunjukkan nilai yang memenuhi syarat tersebut, 

maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima (Ghozali, 2008). Secara 

rinci pengujian hipotesis penelitian akan dibahas secara bertahap sesuai dengan 

hipotesis yang telah diajukan. Pada penelitian ini diajukan empat hipotesis yang 

selanjutnya pembahasannya dilakukan dibagian berikut : 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

kep <--- image ,774 ,098 7,916 *** par_1 

kep <--- promosi -,788 ,112 -7,044 *** par_2 

kep <--- humas ,579 ,099 5,857 *** par_3 

kep <--- iklan ,350 ,088 3,989 *** par_4 

y1 <--- kep 1,000 
    

y2 <--- kep 1,076 ,074 14,560 *** par_5 

x2 <--- image ,870 ,113 7,721 *** par_6 

x5 <--- promosi ,760 ,145 5,227 *** par_7 

x11 <--- iklan ,972 ,156 6,244 *** par_8 

x8 <--- humas 1,182 ,163 7,262 *** par_9 

x1 <--- image 1,000 
    

x3 <--- image ,882 ,126 6,977 *** par_10 

x6 <--- promosi 1,062 ,157 6,774 *** par_11 

x7 <--- humas 1,000 
    

x9 <--- humas ,912 ,128 7,113 *** par_12 

x10 <--- iklan 1,000 
    

x12 <--- iklan 1,191 ,190 6,280 *** par_13 

x4 <--- promosi 1,000 
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1. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hipotesis penelitian yang pertama 

(H1) maka hipotesis statistik adalah sebagai berikut :  

H1o : x ≠ 0 : brand image tidak berpengaruh terhadap keputusan memilih  

H1a : x = 0 : brand image berpengaruh terhadap keputusan memilih  

Dari hasil diatas dipeoleh nilai estimasi sebesar 0.774 dengan nilai p-value 

(***) yang berarti signifikan pada 0.001. Pada taraf keyakinan 0.05 bahwa 

variabel brand image mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap 

variabel keputusan memilih berarti pengaruh variabel tersebut signifikan 

karena nilai p-value lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama terbukti signifikan. 

2. Pada hasil pengujian kedua diperoleh hipotesis penelitian yang kedua (H2) 

dengan hipotesis statistik sebagai berikut :  

H2o : x ≠ 0 : promosi penjualan tidak berpengaruh terhadap keputusan   

memilih  

H2a : x = 0 : promosi penjualan berpengaruh terhadap keputusan memilih  

Dari hasil diatas dipeoleh nilai estimasi sebesar -0.788 dengan nilai p-value 

(***) yang berarti signifikan pada 0.001. Pada taraf keputusan memilih 0.05 

bahwa variabel promosi penjualan mempunyai pengaruh negatif secara 

langsung terhadap variabel keputusan memilih berarti pengaruh variabel 

tersebut signifikan namun berpengaruh negatif terhadap variabel keputusan 

memilih. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua 

terbukti signifikan.  

3. Pada hasil pengujian ketiga diperoleh hipotesis penelitian yang ketiga (H3) 

dengan hipotesis statistik sebagai berikut :  

H3o : x ≠ 0 : kehumasan tidak berpengaruh terhadap keputusan memilih  

H3a : x = 0 : kehumasan berpengaruh terhadap keputusan memilih  

Dari hasil diatas dipeoleh nilai estimasi sebesar 0.579 dengan nilai p-value 

(***) yang berarti signifikan pada 0.001. Pada taraf keyakinan 0.05 bahwa 

variabel kehumasan mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap 

variabel keputusan memilih berarti pengaruh variabel tersebut signifikan 

karena nilai p-value lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga terbukti signifikan. 

4. Pada hasil pengujian keempat diperoleh hipotesis penelitian yang keempat 

(H4) dengan hipotesis statistik sebagai berikut :  

H4o : x ≠ 0 : periklanan tidak berpengaruh terhadap keputusan memilih  

H4a : x = 0 : periklanan berpengaruh terhadap keputusan memilih  
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Dari hasil di atas dipeoleh nilai estimasi sebesar 0.350 dengan nilai p-value 

(***) yang berarti signifikan pada 0.001. Pada taraf keputusan memilih 0.05 

bahwa variabel periklanan mempunyai pengaruh positif secara langsung 

terhadap variabel keputusan memilih berarti pengaruh variabel tersebut 

signifikan karena nilai p-value lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat terbukti signifikan. 

5. Indikator variabel X1 paling mempengaruhi variabel brand image dengan 

nilai 1,000. Nilai tersebut paling tinggi dibanding dengan nilai indikator 

variabel X2 dan X3 

 

6. Indikator variabel yang paling mempengaruhi variabel promosi penjualan 

adalah X6 dengan nilai 1,062. Nilai tersebut paling tinggi dibanding dengan 

nilai indikator variabel X4 dan X5 

 

7. Indikator variabel X8 paling mempengaruhi variabel kehumasan dengan 

nilai 1,182. Nilai tersebut paling tinggi dibanding dengan nilai indikator 

variabel X7 dan X9 

 

8. Indikator variabel yang paling mempengaruhi variabel periklanan adalah 

X12 dengan nilai 1,19. Nilai tersebut paling tinggi dibanding dengan nilai 

indikator variabel X10 dan X11 

Dari penjelasan hasil uji hipotesis tersebut jelas sekali terlihat bahwa 

variabel brand image yang sangat dipengaruhi oleh indikator variabel X1 yang 

dimiliki oleh STIE MADANI Balikpapan membawa peranan sangat penting 

karena memiliki nilai paling besar pengaruhnya dibanding ketiga variabel 

lainnya (promosi penjualan, kehumasan dan periklanan) untuk mempengaruhi 

keputusan mahasiswa dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta tersebut. Hasil 

uji tersebut membenarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Guru Marketing 

Asia, Hermawan Kartajaya pada bab landasan teori yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki reputasi bagus (Brand Image) tidak lagi 

memerlukan promosi, marketing, public relation, atau corporate social 

responsibility (CSR) karena hal itu telah terjadi dengan sendirinya. Menurut 

Hermawan, bagi customer, reputasi yang baik akan menentukan keputusan 

membeli. Hasil ini juga memperkuat teori dari penelitian terdahulu bahwa 

brand image mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. 

Variabel kehumasan yang sangat dipengaruhi oleh indikator variabel X8, 

berpengaruh besar terhadap keputusan calon mahasiswa baru dalam memilih 

STIE MADANI Balikpapan dibanding variabel promosi penjualan dan 

periklanan. Ini membenarkan teori yang dikemukakan dari penelitian terdahulu 

bahwa variabel kehumasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan calon 

mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. Penulis dalam penelitian ini telah 

meninjau dan mendapatkan informasi bahwa kegiatan promosi yang paling 

aktif di kampus STIE MADANI Balikpapan adalah dari sisi kehumasan, dan 

hasil uji hipotesis didapat nilai variabel kehumasan sangat signifikan 

berpengaruh positif dibanding variabel periklanan sehingga STIE MADANI 

http://bisnisukm.com/gelar-produk-kerajinan-dan-kuliner-diy.html
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Balikpapan sangat tepat untuk menempatkan kehumasan sebagai bentuk 

kegiatan promosi yang diutamakan. 

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini, promosi penjualan 

berpengaruh terhadap keputusan calon mahasiswa dalam memilih STIE 

MADANI Balikpapan. Dari hasil uji hipotesis didapat variabel promosi 

penjualan berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam 

memilih STIE MADANI Balikpapan, akan tetapi dari hasil uji hipotesis 

tersebut pula dinyatakan bahwa promosi penjualan memiliki pengaruh secara 

negatif terhadap keputusan memilih. Indikator variabel yang mempengaruhi 

promosi penjualan adalah pemberian hadiah bagi mahasiswa berprestasi, acara 

hiburan dan pameran sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa model 

kegiatan promosi dengan cara tersebut  secara signifikan dapat mempengaruhi 

mahasiswa untuk mengenali STIE MADANI Balikpapan akan tetapi tidak 

mempengaruhi mahasiswa untuk memutuskan memilih STIE MADANI 

Balikpapan bahkan dapat membuat berkurangnya minat mahasiswa untuk 

memilih STIE MADANI Balikpapan. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui 

teori marketing 3.0 yang ditulis Philip kotler dan Hermawan Kartajaya seperti 

yang telah dijelaskan pada bab landasan teori di kredo III, yaitu : Jaga Reputasi 

dan Pastikan Jati Diri yang Sebenarnya, ‗bila ada dua produk yang mempunyai 

kualitas yang sama, pelanggan akan cenderung memilih produk yang reputasi 

mereknya lebih kuat. Menjaga reputasi tak lain adalah membangun karakter 

dari merek tersebut tidak sekadar membangun merek sambil bernarsis ria.‘  

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa cara-cara seperti banyak 

menyajikan acara hiburan kampus (indikator variabel X6 yang merupakan 

indikator variabel yang paling mempengaruhi Variabel Promosi Penjualan), 

banyak dilakukannya pameran pendidikan (indikator variabel X4) adalah 

merupakan bagian dari sekedar membangun merek sambil ‗bernarsis ria‘, hal 

ini bisa saja mempengaruhi mahasiswa untuk mengenali keberadaan kampus, 

akan tetapi belum tentu hal tersebut dapat meningkatkan minat mahasiswa 

untuk memutuskan memilih STIE MADANI Balikpapan, karena di era 

marketing 3.0 seperti yang telah dijelaskan, pelanggan dalam hal ini mahasiswa 

tetap memilih produk (kampus) yang reputasi mereknya lebih kuat. 

Pada Kredo V dijelaskan : Selalu Tawarkan Paket yang Bagus dengan 

Harga yang Wajar. ‗Produk yang kita tawarkan harus berkualitas. Tidak boleh 

menjual produk berkualitas rendah dengan harga tinggi. Pemasaran juga harus 

mengusung nilai keadilan, khususnya bagi pelanggan. Pemasar harus jujur pada 

pelanggan mengingat di era horisontal seperti sekarang ini pelanggan jauh lebih 

pintar—bahkan bisa lebih paham pada pengetahuan produk ketimbang si 

pemasar. Sekali merek ketahuan berbohong, pelanggan bakal meninggalkan 

merek tersebut.‘  

Pada pernyataan tersebut penulis mengaitkan dengan kegiatan promosi 

penjualan yang dilakukan STIE MADANI Balikpapan dengan cara 

memberikan hadiah-hadiah bagi para calon mahasiswa berprestasi (indikator 

variabel X5). Penulis berpendapat bahwa kegiatan promosi dengan cara 

pemberian hadiah tersebut di era marketing 3.0 ini merupakan hal yang dapat 
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menjadi pertanyaan bagi pelanggan (mahasiswa), mengapa mereka harus diberi 

hadiah ?. Di era Horisontal seperti sekarang pelanggan (mahasiswa) jauh lebih 

pintar bahkan lebih paham pada pengetahuan produk (kampus) ketimbang 

pemasar, karena sekali mahasiswa tahu hadiah tersebut hanya sebagai alat 

untuk mempengaruhi mereka agar memilih STIE MADANI Balikpapan, 

mereka justru akan lebih mencari tahu bagaimana reputasi kampus tersebut 

sebenarnya, sehingga bisa jadi karena pemberian hadiah tersebut mahasiswa 

cenderung meragukan reputasi yang dimiliki kampus STIE MADANI 

Balikpapan.  

Hal tersebut yang menurut penulis menjadi alasan mengapa promosi 

penjualan yang dilakukan oleh STIE MADANI Balikpapan memiliki pengaruh 

terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih kampus STIE MADANI 

Balikpapan namun pengaruhnya bernilai negative 

Untuk variabel periklanan, sesuai dari pengamatan yang dilakukan penulis, 

kampus STIE MADANI Balikpapan selalu berupaya secara konsisten 

memasang  iklan-iklan kampus baik di media massa, media elektronik, dan di 

sekolah-sekolah. Hal ini merupakan keputusan yang tepat, karena dari hasil uji 

hipotesis dinyatakan bahwa variabel periklanan yang lebih dipengaruhi oleh 

indikator variabel X12, berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa 

dalam memilih STIE MADANI Balikpapan, meskipun nilainya lebih kecil 

dibanding variabel kehumasan dan variabel brand image.  

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, diketahui bahwa 

keputusan memililh dipengaruhi oleh variabel brand image, promosi penjualan, 

kehumasan, dan periklanan. Artinya Promotional mix yang terdiri dari variabel 

promosi penjualan, kehumasan dan periklanan secara keseluruhan mempengaruhi 

keputusan memilih. Hanya untuk variabel promosi penjualan hasilnya signifikan 

berpengaruh, namun pengaruhnya negatif terhadap variabel keputusan memilih. 

Brand image merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap 

keputusan memilih dibanding ketiga variabel lainnya pada promotional mix. 

Sedangkan dari variabel promotional mix yang paling besar pengaruhnya terhadap 

keputusan memilih yang terdiri dari promosi penjualan, kehumasan, dan 

periklanan adalah variabel kehumasan. 

Dengan adanya hasil pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa 

jika brand image, kehumasan dan periklanan semakin besar mempengaruhi 

masyarakat khususnya mahasiswa, maka semakin kuat keputusan memilihnya 

untuk meneruskan studi dikampus STIE MADANI Balikpapan. Sebaliknya jika 

promosi penjualan semakin besar mempengaruhi masyarakat khususnya 

mahasiswa, maka tidak mempengaruhi para calon mahasiswa untuk memilih 
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meneruskan studi dikampus STIE MADANI Balikpapan, bahkan dapat 

mengurangi minat calon mahasiswa dalam memilih STIE MADANI Balikpapan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka untuk 

meningkatkan keputusan memilih calon mahasiswa pada kampus STIE MADANI 

Balikpapan maka  penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kampus STIE MADANI Balikpapan harus terus mempertahankan bahkan 

meningkatkan brand image serta program kehumasan dan periklanan yang 

ditawarkan, karena brand image, kehumasan dan periklanan yang sangat 

menentukan keputusan memilih calon mahasiswa, maka terus 

mempertahankan dan meningkatkan brand image, kehumasan dan periklanan 

sangat tepat untuk dilakukan. 

 

2.   Kampus STIE MADANI Balikpapan  harus mengevaluasi kembali promosi 

penjualan yang mereka lakukan. STIE MADANI Balikpapan dapat 

mengurangi bentuk insentif seperti hadiah-hadiah, dan bentuk promosi 

penjualan lainnya, sehingga akan dapat mengurangi biaya promosi dan STIE 

MADANI Balikpapan dan dapat mengalihkanya pada peningkatan kualitas 

brand image serta kehumasan dan periklanan dalam promotional mix yang 

lebih menentukan calon mahasiswa dalam memutuskan pilihannya untuk 

studi lanjut di STIE MADANI Balikpapan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Augusty, Ferdinand, 2006.  Metode Penelitian Manajemen: Pedoman 

 

Ghozali, Imam, 2001, Analisis Multi Vatiant dengan Program SPSS, Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

Kartajaya, H., 2007, Kiat Membangun Brand Yang Kuat Ala Hermawan  

 

Kartajaya, [online], (http://bisnisukm.com/kiat-membangun-brand-yang-kuat-ala-

hermawan-kartajaya.html, diakses tanggal 25 juli 2013) 

 

Kasali, Rhenald, 1999, Manajemen Periklanan : Konsep dan Aplikasinya di 

Indonesia, Penerbit PT. Temprint, Jakarta. 

 

Kotler, Philip, 2010, Manajemen Pemasaran di Indonesia Alih Bahasa AB 

 

Lupiyoadi, 2001, Manajemen Pemasaran Jasa, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

 



Pengaruh Brand Image Dan Promotional Mix Terhadap Keputusan Mahasiswa Melanjutkan Studi  

Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) MADANI Balikpapan (Sani Gazali, Ardi Paminto) 
 

117 
 

Mowen, Jhon. C dan Minor, Michael, 2002, Perilaku Konsumen, Edisi Kelima 

Penerbit Erlangga, Jakarta. 

 

Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen, Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 

 

Santoso, Singgih, 2000, Mengelola Data Statistik Secara Profesional, Elex Media, 

Komputindo, Jakarta 

 

Santoso, Singgih, 2007, SEM Konsep dan Aplikasi dengan AMOS, Penerbit Elex 

Media Komputindo, Jakarta 

 

Susanto, Buku dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

 

Shimp, A. Terence, 2003, Periklanan Promosi : Komunikasi Pemasaran Terpadu, 

Penerbit Erlangga, Jakarta. 

 

Siregar, Achiruddin, 2007, Pengaruh Bauran Promosi Pemasaran Terhadap 

Keputusan Mahasiswa Memilih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ITMI 

Medan 

 

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Alfabeta, Bandung. 

 

Sunday, Adebisi, Bayode Babatunde , 2011, ―Strategic  Influence Of Promotional 

Mix On Organisation Sale Turnover In The Face Of Strong Competitors‖, 

Business Intelligence Journal - July, 2011 Vol.4 No.2 

 

Susanto, Riski, 2012, Analisis Pengaruh Citra Merek Dan Bauran Promosi  

Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa Lembaga Pendidikan Bahasa  

Inggris (Studi pada Lembaga Pendidikan ILP di Semarang) 

 

Umar, Husein, 2002, Metode Riset Bisnis, Cetakan Kedua, PT.Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta. 

 

Utami, Murdiana1, Mukodim, Didin2 , 2012, ―Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Biaya, Lokasi Dan Pencitraan Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih 

Fakultas Ekonomi Universitas GUNADARMA Kalimalang Bekasi‖, Jurnal 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma 

 

Whan Park, Bernard J, Maclnnis, J, Deborah, 1986, ―Strategic Brand Concept – 

Image Management‖, Journal Of Marketing, Vol. 50 

 

Yunani, Jennifer, 2008, Pengaruh Brand Image Terhadap Pengambilan Keputusan 

Calon Mahasiswa Untuk Menjadi Mahasiswa (Studi Kasus Pada 

POLITEKNIK Komputer Niaga LPKIA) 

 



Jurnal Akuntansi dan Manajemen Madani, Vol. 2, No. 1, Maret 2016 

 

118 
 

Zein, Duddy1, Tulianti, Tia2, Suryana, Asep3, 2012, ―Hubungan Antara Brand 

Image Dengan Keputusan Memilih  Universitas Komputer Indonesia‖, Jurnal 

Mahasiswa Universitas Indonesia, Vol. 1. No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


