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ABSTRACT 

The problems in this research are: how marketing mix for service (product, price, 

promotion, place, process the, people, and Physical Evidence.) influences student 

is chosen STIE Madani Balikpapan. The theories used in this research are the 

marketing mix for service theory and buying decision theory. This reseach are 

descriptive quantitative approarch with survey method. This research constitutes 

explanatory and all of variables are measured by likert scale. The technique to 

gathering were used the questionnaire and interview for 57 respondents. Based on 

a standardized coefficient, it’s partially known that product variable has positive 

influence (3,243) and more dominant compared to other variables (price, 

promotion, place, people Physical Evidence and process). The conclusions of this 

research are the marketing mix for service (product, price, promotion, place, 

process the, people, and service) influences on students decision on STIE Madani 

Balikpapan.  

Keywords :  marketing mix for service, product, consumer decision 

 

PENDAHULUAN  

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik 

agar mampu kompetitif dalam persaingan dunia kerja diikuti oleh semakin 

bertumbuhnya jumlah Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Swasta di 

Balikpapan. Kehadiran beragam Perguruan Tinggi di Kota Balikpapan tersebut 

membuat orang tua dan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan 

memiliki pertimbangan khusus untuk memilih dan melanjutkan studi di daerahnya 

sendiri.  

Hasil Survei dilapangan, Penulis menemukan jumlah Perguruan Tinggi 

Swasta di Balikpapan mempunyai jumlah yang relatif lebih banyak dibandingkan 

jumlah Perguruan Tinggi Negeri. Beberapa nama-nama Perguruan Tinggi Swasta 

diantaranya adalah Universitas Balikpapan (Uniba), Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Balikpapan (STIEPAN) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani (STIE 

Madani), Sekolah Tinggi Teknik Minyak dan Gas (STT Migas), Akademi Bahasa 

Asing (ABA) dan lain lain. Khusus Perguruan Tinggi Swasta yang menawarkan 

bidang Ekonomi dan Bisnis adalah Fakultas Ekonomi dari Universitas Balikpapan 
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(UNIBA), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan (STIEPAN), dan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Madani (STIE MADANI) Balikpapan.  

Berdasarkan Profil dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani (STIE 

MADANI) Balikpapan, STIE Madani Balikpapan adalah Kampus Bidang 

Ekonomi dan Bisnis yang kehadirannya lebih baru di kota Balikpapan jika 

dibandingkan dengan kampus UNIBA dan STIEPAN. Berfokus pada Program 

Studi D3 Akuntansi dan Program Studi S1 Akuntansi dan Manajemen, STIE 

Madani terus berupaya memberikan awareness dan mengajak masyarakat 

memilih STIE Madani sebagai pilihan terpercaya untuk melanjutkan studi 

Diploma dan Strata Satu di Kota Balikpapan.  

Sadar akan posisinya sebagai kampus yang tidak hanya baru tetapi juga 

menawarkan hal sejenis dari kampus yang telah lama berkiprah untuk memajukan 

peradaban intelektual dalam bidang ekonomi dan bisnis, membuat STIE 

MADANI 7 Balikpapan menyadari bahwa Program Pemasaran kampus menjadi 

Prioritas utama untuk dirancang secara serius dan dilaksanakan secara 

berkelanjutan agar STIE MADANI Balikpapan mampu kompetitif dan memiliki 

daya saing yang kuat ditengah situasi kompetisi pasar Perguruan Tinggi Swasta 

bidang Ekonomi dan Bisnis yang ada di Kota Balikpapan. Hal tersebut 

berdasarkan pernyataan langsung yang disampaikan oleh Mardatillah,S.Psi,M.Si 

sebagai Pembantu Ketua Dua Bidang Administrasi dan Keuangan sekaligus 

Pemimpin kajian Program Pemasaran terpadu STIE MADANI Balikpapan, saat 

berdiskusi membahas perkembangan kampus dengan penulis diruang kerjanya.  

Program Pemasaran kampus untuk menetapkan dan mengembangkan 

Positioning, Diffentiation dan Brand dengan pemilihan objektifitas yang tepat dan 

penentuan target yang terukur akan menghadirkan Program Pemasaran dengan 

tingkat efektivitas dan efisiensi yang menguntungkan bagi Perguruan Tinggi 

tersebut, dimana hal ini akan terlihat dan berdampak pada naiknya tingkat 

kepercayaan masyarakat yang cenderung memilih Perguruan Tinggi tersebut 

sebagai sarana untuk melanjutkan studinya.  

Kampus sebagai institusi layanan jasa tidak dapat dipisahkan dari Program 

Pemasaran Jasa dimana dapat dipastikan Bauran Pemasaran Jasa yang terdiri dari 

Product, Price, Promotion, Place, People, Physical Evidence, Process, sangat 

tepat sebagai alat ukur bagi individu, organisasi atau institusi pemasar untuk 

melakukan aktivitas pemasaran agar positioning, diffentiation dan brand yang 

telah ditetapkan atau yang akan dikembangkan oleh pemasar dapat berjalan secara 

efektif, dan efisien sesuai rencana. Hal ini diperkuat teori yang dikemukakan oleh 

Tjiptono (2005:18), Intangibility (tidak berwujud), jasa berbeda dengan barang 

lain. Bila barang merupakan suatu objek, alat atau benda, maka jasa adalah suatu 

perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja atau usaha yang menyebabkan 

jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicuim, didengar atau diraba sebelum dibeli atau 

dikonsumsi. Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2006:70) mengatakan bauran 

pemasaran dalam bentuk jasa perlu ditambahkan menjadi 3P, (pemasaran barang 

hanya 4P) sehingga bauran pemasaran menjadi 7P (Product, Price, Promotion, 

Place, People, Physical Evidence, Process)  
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Bauran Pemasaran Jasa menjadi hal yang menarik untuk dikaji ketika 

penulis mengetahui keberadaan Kampus STIE Madani yang saat ini terus 

berupaya meningkatkan 8 kualitas Program Pemasarannya namun disaat yang 

bersamaan penulis juga menemukan fenomena dimana telah terjadi Jumlah 

penurunan jumlah penerimaan mahasiswa baru STIE Madani Balikpapan secara 

signifikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Fakta tersebut dapat dilihat 

pada laporan penerimaan mahasiswa baru periode tahun akademik 2013 sampai 

dengan tahun akademik 2016 yang disajikan secara lengkap oleh divisi 

administrasi sebagai pemegang otoritas pelaporan hasil jumlah penerimaan 

mahasiswa baru mahasiswa baru STIE Madani Balikpapan.  

Berdasarkan pencapaian jumlah penerimaan mahasiswa baru Kampus 

STIE Madani Balikpapan periode tahun akademik 2013 sampai dengan tahun 

akademik 2016 yang dikaitkan dengan upaya Kampus STIE Madani Balikpapan 

untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat agar memilih Kampus STIE 

Madani Balikpapan sebagai kampus terbaik untuk melanjurkan studi di kota 

Balikpapan, penulis menetapkan judul penelitian “Analisis Pengaruh Bauran 

Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan”  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Seberapa besar pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari Product, 

Price, Promotion, Place, People, Physical Evidence, Process terhadap 

keputusan mahasiswa memilih STIE Madani Balikpapan ? 

2. Faktor-faktor bauran pemasaran mana yang paling dominan dalam 

mempengaruhi keputusan calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di 

STIE Madani Balikpapan ?   

Terdapat batasan masalah yang dimaksudkan agar penelitian lebih terfokus 

pada subjek yang memang menjadi permasalahan. 

1. Penelitian ini dilakukan di Kampus STIE Madani Balikpapan  

2. Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa aktif STIE Madani 

Balikpapan, dengan menggunakan kuesioner tertutup.  

3. Penelitian ini hanya membahas mengenai kegiatan pemasaran jasa STIE 

madani sebagai salah satu perguruan tinggi di Balikapapan berdasarkan 

pendekatan faktor yang khusus mempengaruhi aspek pemasaran jasa.  

4. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada pengkajian pemasaran jasa 

yang dilakukan oleh STIE Madani dan pengaruhnya pada keputusan calon 

mahasiswa dalam memilih kuliah di STIE Madani.  
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KERANGKA TEORI 

Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung 

berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan 

sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Kotler 

(2001) mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran 

untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan 

pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan.  

Menurut Stanton (2001), definisi pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.  

Pengertian Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini di tunjukan untuk 

memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Pada 

hakekatnya bauran pemasaran (marketing mix) adalah mengelola unsur-unsur 

marketing mix supaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

dengan tujuan dapat menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat 

memberikan kepuasan pada pelanggan dan konsumen.  

Kotler (2000:18) mendefinisikan bauran pemasaran adalah seperangkat 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di 

dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel terkendali 

yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dari segmen 

pasar tertentu yang dituju perusahaan. Mc Carthy (Kotler, 2000:18) 

mempopulerkan sebuah klasifikasi empat unsur dari alat-alat bauran pemasaran 

yang dikenal dengan empat P (four PS) yaitu produk (product), harga (price), 

tempat/distribusi (place), promosi (promotion).  

Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, 

memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. 

Sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat 

dari sesuatu yang ditawarkan. Pengertian yang ditawarkan menunjukkan sejumlah 

manfaat yang didapat oleh konsumen, baik barang atau jasa maupun 

kombinasinya.   

Penetapan harga merupakan suatu hal penting . Perusahaan akan 

melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat 

mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor utama 
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penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam 

produk, dan pelayanan, serta persaingan.   

Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi 

perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen, namun sekaligus juga 

menjadikan biaya rental atau investasi tempat menjadi semakin mahal. Tingginya 

biaya lokasi tersebut dapat terkompensasi dengan reducing biaya marketing, 

sebaliknya lokasi yang kurang strategi akan membutuhkan biaya marketing lebih 

mahal untuk menarik konsumen agar berkunjung. Dekorasi dan desain sering 

menjadi daya tarik tersendiri bagi para target konsumen. Kondisi bangunan juga 

menjadi persyaratan yang memberikan kenyamanan.  

Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya 

menggunakan teknik, dibawah pengendalian penjual/produsen, yang dapat 

mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang 

ditawarkan oleh penjual/produsen,baik secara langsung maupun melalui pihak 

yang dapat mempengaruhi pembelian. 

Tujuan kegiatan promosi antara lain :  

1. Mengidentifikasi dan menarik konsumen baru 

2. Mengkomunikasikan produk baru  

3. Meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara 

luas  

4. Menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk 

5. Mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk  

6. Memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk.  

Pengertian Jasa  

Menurut Djaslim Saladin (2004:134) pengertian jasa adalah sebagai 

berikut: “Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu 

pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak 

dikaitkan dengan suatu produk fisik.” Menurut Zeithaml dan Bitner yang dikutif 

oleh Ratih Hurriyati (2005:28) pengertian jasa adalah sebagai berikut: “Jasa 

adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian 

fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah 

dan secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya.”  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah 

sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen.  
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2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan 

suatu produk fisik.  

3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.  

4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.  

Pengertian Bauran Pemasaran Jasa  

Salah satu konsep utama dalam lembaga pendidikan adalah kebijakan 

bauran pemasaran jasa yang merupakan kombinasi dari tujuh variabel inti dalam 

sistem pemasaran jasa pendidikan yang dapat digunakan untuk menjangkau 

konsumen sebagai pasar sasaran.  

Variabel-variabel dalam bauran pemasaran jasa perlu dikombinasikan dan 

dikoordinasikan agar lembaga pendidikan dapat melakukan tugas seefektif 

mungkin. Jadi lembaga pendidikan tidak hanya memilih kombinasi yang terbaik 

saja, tetapi juga harus mengkoordinasikan berbagai macam elemen dari variabel 

bauran Pemasaran jasa tersebut untuk melaksanakan kebijakan dan program-

progamnya secara tepat.  

Zeithaml dan Bitner (2001), menyatakan bahwa ”marketing mix defined as 

the elements an organization controls that can be used to satisfy or communicate 

with customers. The service marketing mix is composed of the seven p’s : product, 

price, place (distribution), and promotion, people, physical evidence, and 

process”.  

Menurut Rambat Lupiyoadi (2001), bahwa “sebagai suatu bauran 

pemasaran jasa, elemen tersebut (produk, harga promosi, tempat, orang proses, 

bukti fisik) saling mempengaruhi satu sama lain sehingga bila salah satu tidak 

tepat pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi pemasaran secara 

keseluruhan”. Bauran pemasaran jasa sebagaimana dikemukakan di atas terdiri 

dari tujuh elemen, yaitu : produk (product), harga (price), distribusi (place), 

promosi (promotion), orang (people), bukti fisik (physical evidence), dan Proses 

(process).  

Karakteristik jasa  

Produk berupa jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk 

berupa barang. Menurut Kotler terdapat 4 karakteristik yang dimiliki oleh jasa, 

yaitu:  

Tidak berwujud (intangibility)  

Jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud. Tidak seperti produk fisik, jasa 

tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Misalnya 

seseorang yang menjalani “perawatan kesehatan” tidak dapat melihat hasilnya 

sebelum membeli jasa tersebut. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli akan 

mencari tanda atau bukti dari mutu jasa tersebut. Konsumen akan mengambil 

kesimpulan mengenai mutu jasa tersebut dari tempat, orang, peralatan, alat 

komunikasi, dan harga yang mereka lihat.  
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Tidak dapat dipisahkan (inseparability)  

Jasa umumnya diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang 

bersamaan, sehingga mutu dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa. 

Interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen sangat mempengaruhi 

mutu dari jasa yang diberikan. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan 

oleh penyedia jasa untuk menjaga mutu pelayanannya yaitu:  

1. Bekerja dengan kelompok yang lebih besar, jadi pelayanan yang biasanya 

diberikan orang per orang sekarang langsung beberapa orang.  

2. Bekerja lebih cepat  

3. Melatih lebih banyak karyawan dan membina keyakinan pada diri 

konsumen.  

Keragaman (variability)  

Jasa sangat beragam, artinya memiliki banyak variasi jenis dan kualitas 

tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut disediakan. Para pemakai 

jasa sangat peduli dengan keragaman yang tinggi ini dan seringkali mereka 

meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih. Untuk 

menjaga mutu pelayanan dapat dilakukan melalui:  

1. Investasi dalam seleksi dan pelatihan personalia yang baik  

2. Melakukan standardisasi terhadap proses kinerja di seluruh organisasi 

tersebut.  

3. Memonitor kepuasan konsumen baik melalui sistem pesan dan kesan, 

survei konsumen, dan sebagainya.  

Tidak tahan lama (perishability)  

Jasa tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik. Ini 

tidak menjadi masalah bila permintaannya stabil karena mudah untuk melakukan 

persiapan pelayanan sebelumya. Tetapi jika permintaan berfluktuasi maka akan 

menimbulkan masalah. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu untuk 

mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran yang terdiri dari: ; Product, 

Price, Promotion, Place, People, Physical Evidence, Process terhadap keputusan 

mahasiswa memilih STIE Madani. Menurut Sekaran (2006: 158) “Studi deskriptif 

(descriptive study) dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk 

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi”.  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer atau 

subjek karena berupaya meneliti alasan dan opini masyarakat atau pelajar dalam 

memilih STIE Madani untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupaya opini, sikap, 
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pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang 

menjadi responden (Indriantoro dan Supomo, 1999).  

Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa/mahasiswi STIE Madani 

Balikpapan semester 2. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data 

primer atau sekunder :  

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli dan data primer secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyan penelitian. Data primer pada penelitian ini 

diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukam oleh responden yaitu 

para mahasiswa/mahasiswi semester 2 di STIE Madani Balikpapan. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumen yang dipublikasikan dan yang 

tidak dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini adalah jumlah 

mahasiswa/mahasiswi semester 2 yang aktif tercatat dikampus STIE Madani 

Balikpapan.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa angket atau kuisioner 

dimana merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pemberian 

pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Menggunakan Skala Likert pertanyaan kuisioner pada penelitian ini adalah 

bersifat tertutup. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 1 

  

Berdasarkan grafik dari hasil uji normalitas di atas, maka dapat dilihat 
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bahwa titik titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai 

residual tersebut telah normal. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variable 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dimulai dengan 

hipotesis nol (H0) yaitu yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikansi secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel 

dependen. Selanjutnya diikuti hipotesis alterntif (Ha) yang menayatakan bahwa 

ada pengaruh yang signifikansi secara bersama-sama antara variabel independen 

terhadap dependen. Level of significant yang digunakan 0,05 dengan kriteria 

pengujian : 

 H0 diterima dan Ha ditolak apabila F hitung ≤ F tabel atau probabiltas 

nilai F atau signifikansi > 0,05. 

 H0 ditolak dan Ha diterima apabila F hitung > F tabel atau probabilitas 

nilai F atau signifikansi < 0,05. 

Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 4.6 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

183.771 7 26.253 15.063 .000b 

83.657 48 1.743   

267.429 55    

 

a. Dependent Variable: k 

b. Predictors: (Constant), c, pm, pd, t, ps, h, o 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 

15.063 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2.17 atau nilai probabilitas F 0.000 < 

0.05. Dari hasil tersebut didapat hasil H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama sama variable bauran 

pemasaran   (produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses dan pelayanan) 

terhadap keputusan pemilihan STIE Madani Balikpapan oleh mahasiswa. Dengan 

demikian hipotesis pertama terbukti. 

Uji koefisien determinasi (R²) untuk melihat berapa proporsi variasi dari 

variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel 

dependen. Jika R² yang diperoleh dari hasil perhitungan semakin besar atau 

mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa sumbangan terhadap variasi variabel 

dependen semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat 

untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai R² mendekati 

nol, berarti bahwa variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap 
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variabel dependen sehingga model yang digunakan semakin kurang tepat. 

Berdasarkan hasil olah data didapat hasil nilai adjusted R square 

(penyesuaian dari R square atau R² yang telah memperhitungkan degree of 

fredoom) sebesar 0.642. Hal ini berarti bahwa keputusan memilih perguruan 

tinggi oleh calon mahasiswa STIE Madani Balikapapan benar-benar 

dipengaruhi oleh variabel bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, 

orang, proses, dan pelayanan) sebesar 64.2% sedangkan sisanya sebesar 35.8% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Variabel tersebut 

dapat disebabkan adanya pengaruh lingkungan baik ekonomi, teknologi, politik, 

maupun budaya atau variabel yang disebabkan karakteristik konsumen itu 

sendiri. 

Uji ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen, apakah mempunyai pengaruh yang signifikansi atau 

tidak. Pengujian dimulai dengan hipotesis nol (H0) yaitu yang menyatakan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikansi secara terpisah variabel independen 

terhadap variabel dependen. Selanjutnya diikuti hipotesis alternatif (Ha) yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara terpisah antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Level of significant yang digunakan 0,05 

dengan kriteria pengujian : 

 H0 diterima dan Ha ditolak apabila t tabel ≤ t hitung  atau probabilitas nilai t  

       atau  signifikansi > 0,05. 

 H0 ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel atau t hitung < -t  

       tabel atau probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05. 

Diketahui t hitung masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 

1. Dengan tingkat kepercayaan 0,005 dan nilai t tabel 1,96 nilai t hitung 

varibel produk sebesar 3,243 dan nilai probabilitas t 0,0015. Ini berarti H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan variabel 

produk terhadap keputusan calon mahasiswa dalam memilih STIE Madani 

Balikpapan. 

2. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96 nilai t hitung 

variabel harga sebesar 2,707 dan nilai probabilitas t 0,0076. Ini berarti H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

variabel harga terhadap keputusan calon mahasiswa memilih STIE Madani 

Balikpapan. 

3. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96 nilai t hitung 

variabel lokasi sebesar 2,186 dan nilai probabilitas t 0,0304. Ini berarti H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

variabel lokasi terhadap keputusan calon mahasiswa memilih STIE Madani 

Balikpapan. 

4. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96 nilai t hitung 

variabel promosi sebesar 2,297 dan nilai probabilitas t 0,0231. Ini berarti H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 
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variabel promosi terhadap keputusan calon mahasiswa memilih STIE 

Madani Balikpapan. 

5. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96 nilai t hitung 

variabel orang sebesar 2,860 dan nilai probabilitas t 0,0049. Ini berarti H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

variabel orang terhadap keputusan calon mahasiswa memilih STIE Madani 

Balikpapan. 

6. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96 nilai t hitung 

variabel proses  sebesar 2,297 dan nilai probabilitas t 0,0231. Ini berarti H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

variabel proses terhadap keputusan calon mahasiswa memilih STIE Madani 

Balikpapan. 

7. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan nilai t tabel 1,96 nilai t hitung 

variabel pelayanan sebesar 2,187 dan nilai probabilitas t 0,0304. Ini berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

variabel pelayanan terhadap keputusan calon mahasiswa memilih STIE 

Madani Balikpapan. 

Berdasarkan hasil analisis pada uji t diatas, masing-masing variabel 

independen secara terpisah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan calon mahasiswa memilih STIE Madani Balikapapan. 

Melihat nilai t masing-masing variabel independen maka akan tampak jika 

variabel produk memiliki t hitung paling tinggi diantara variabel independen 

yang lainnya yaitu sebesar 3,243.  Ini  menunjukan bahw variabel  produk  

merupakan  faktor  yang paling berpengaruh terhadap keputusan calon 

mahasiswa memilih STIE Madani Balikpapan. Dengan demikian hipotesis yang 

kedua yang menyebutkan bahwa produk merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap calon mahasiswa dalam memilih STIE Madani Balikpapan 

terbukti. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dab pembahasan pada bab sebelumnya serta 

berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah ditetapkan oleh penulis, 

maka dalam penelitian ini diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Koefisien regresi dari variabel produk, harga, tempat, promosi, orang, 

proses, dan bukti fisik mempunyai arah positif, yang ditunjukan dari 

arah parameter masing-masing koefisien regresinya. Ini berarti bahwa 

setiap usaha unutk meningkatkan variabel-variabel tersebut baik dari 

segi kualitas dan kuantitas akan diikuti dengan naiknya keinginan 

pengambilan keputusan memilih STIE Madani Balikpapan. 

2. Pada uji F dengan tingkat kepercayaan 0,05 nilai probabilitas nilai 

F 0,000 dengan nilai F hitung 30,65 yang lebh besar nilai F tabel 2,01. 

Ini berarti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel bauran 
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pemasaran jasa (produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan 

bukti fisik) terhadap varabel keputusan pemilihan perguruan tinggi oleh 

calon mahasiswa STIE Madani Balikpapan. 

3. Adjusted R squared pada penelitian ini adalah 0,58213. Hal ini berarti 

bahwa keputusan peilihan perguruan tinggi oleh calon mahasiswa STIE 

Madani Balikpapan benar-benar dipengaruhi oleh bauran pemasaran 

jasa (produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik) 

sebesar 58,2% sedangkan sisanya sebesar 41,8% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak masuk dalam model. Variabel tersebut dapat 

disebabkan adanya pengaruh lingkungan baik ekonomi, teknologi, 

politik maupun sosial dan budaya atau variabel yang disebabkan 

karakteristik masyarakat atau para pelajar itu sendiri. 

4. Dari hasil uji t yang dilakukan diperoleh hasil bahwa secara terpisah 

variabel- variabel bauran pemasaran jasa mempunyai pengaruh 

signifikan. Variabel yang paling berpengaruh pada keputusan calon 

mahasiswa memilih perguruan tinggi adalah variabel produk, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai t hitung yang paling besar dibandingkan 

dengan nilai t hitung variabel lain yaitu 3,243. 
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