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ABSTRACT 

 

 

Suci Purwandari: The effect Marketing Mix Of Interest Study at  Indonusa 

Polytechnic Surakarta. 

Indonusa Polytechnic Surakarta is one institution that grows and begins to receive 

attention from the public.  So many programs have been created by competitors 

and there are some great new educational institutions in Surakarta. This will 

certainly increase the competition for customers (students) and the resulting 

impact on the rise and fall of interest registrant at Indonusa Polytechnic Surakarta. 

The purpose of this research is to analyze the effect of marketing mix variables on 

interest of Indonusa Polytechnic Surakarta. 

The population of the study is students in 2011-2012 Indonusa Polytechnic 

Surakarta totaling 200 students, the number of samples in this study are 70 

respondents. The Methods of data collection apply questionnaire and analysis 

methods of data using multiple regression analysis. 

The results of data analysis show that the variables of product, pricing and 

personnel have a positive and significant effect on interest of the college. While 

the variable distribution, promotion and physical condition does not affect the 

interest of the college. Variable personnel are the dominant influence on the 

variable interest college. 
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Pendahuluan 

Politeknik Indonusa Surakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang sedang berkembang dan mulai mendapat perhatian yang baik dari 

masyarakat. Banyak program-program yang diciptakan oleh kompetitor-

kompetitor serta makin tumbuhnya lembaga pendidikan baru di Surakarta. Hal ini 

tentu akan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan konsumen (mahasiswa) 

dan mengakibatkan dampak pada naik turunnya minat pendaftar di  Politeknik 

Indonusa Surakarta. Kondisi  ini akan dicoba dianalisis melalui penelitian tentang 

pengaruh bauran pemasaran terhadap minat kuliah  di Politeknik Indonusa 

Surakarta.  

Menurut Kottler (2005:382) pendekatan pemasaran 4 P (Price, Product, 

Place and Promotion) tradisional sering berhasil untuk barang, sedangkan dalam 

bisnis jasa menyarankan 3P tambahan dalam pemasaran jasa : Orang (people), 

Bukti Fisik (physical evidence) dan Proses (process). Karena sebagian besar jasa 

diberikan oleh orang, seleksi, pelatihan, dan motivasi pegawai dapat membuat 

perbedaan yang besar dalam kepuasan pelanggan dan berimplikasi pada  

keputusan konsumen (minat kuliah).  

Fokus penelitian ini adalah mengungkap permasalahan “ 1) Apakah 

variabel bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap minat kuliah di 

Politeknik Indonusa Surakarta ?  2) Variabel  bauran pemasaran manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap minat kuliah di Politeknik Indonusa Surakarta ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel 

bauran pemasaran  dan untuk menganalisis variabel bauran pemasaran yang 

berpengaruh dominan terhadap minat kuliah di Politeknik Indonusa Surakarta. 

Manfaat penelitian ini ada 2 yaitu: 

1. Manfaat Praktis 

Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat kuliah bagi calon 

mahasiswa di Politeknik Indonusa Surakarta . 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi  bagi pengembangan penelitian. 

b. Untuk membuktikan kebenaran teori tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkatan minat calon konsumen untuk membeli 

suatu produk atau jasa. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut  Sugiyono 

(2012:8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada populasi dan sampel tertentu,pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian,analisis data bersifat statistik,dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang ditetapkan. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2012:80). Obyek dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa tahun  2011-2012 Politeknik Indonusa Surakarta 
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yang berjumlah 200 mahasiswa. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 70 mahasiswa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2012:81).Jumlah sampel minimal 10 

kali dari jumlah variabel (independen + dependen)  yang diteliti (Sugiyono, 2012: 

91).  

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

non probability sampling dengan judgement sampling merupakan tipe pemilihan 

sampel secara tidak acak, dimana informasinya diperoleh dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah 

penelitian). Hal ini terjadi karena setiap calon mahasiswa tidak memiliki 

probabilitas yang sama untuk dipilih menjadi responden. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 

variabel bebas (independent variable) yaitu bauran pemasaran (X) yang terdiri 

dari produk, harga, distribusi, promosi, karyawan dan kondisi fisik 

(Zeithaml,2000:18-21), serta sebuah variabel tidak bebas (dependent variable) 

atau disebut variabel (Y) yaitu minat kuliah (Ekinci dan Hosany:2006). 

Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

program komputer, yaitu SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 

12.0. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

a. Uji Kualitas Data 

1) Uji Validitas 

2) Uji Reliabilitas 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

2) Uji Multikolinearitas 

3) Uji Heteroskedastisitas  

c. Analisis Regresi Berganda 

Adapun tujuan utama dari analisis regresi berganda adalah 

mendapatkan dugaan dari suatu variabel dengan menggunakan 

variabel lain yang diketahui (Arikunto, 2006: 147). Persamaan dari 

model regresi linier berganda tersebut sebagai berikut: 

Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e 

Dimana, 

Y = Minat mahasiswa 

      a = Konstanta 

X1  = Produk 

X2  = Harga 

X3  = Distribusi 

X4  = Promosi 

X5  = Personel (karyawan) 

X6  = Kondisi Fisik 

e = Variabel Pengganggu 

Hasil dan Analisis 

Analisis data pada pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh produk, harga, distribusi, promosi, karyawan dan kondisi fisik 

terhadap minat kuliah di Politeknik Indonusa Surakarta. Analisis ini dilakukan 
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dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis 

data untuk pengujian hipotesis dapat dilihat sebagai berikut. 

 

Tabel  IV.12 

Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda 

Variabel  Koef.  

Regresi 

Std.  

Error  

t-hitung Sign 

Konstanta  

Produk  

Harga 

Distribusi  

Promosi 

Personel 

Kondisi fisik 

7,094 

0,256 

0,188 

0,0098 

0,0072 

0,187 

0,0098 

 

0,104 

0,088 

0,083 

0,078 

0,092 

0,070 

 

2,472 

2,129 

0,117 

0,092 

2,026 

0,141 

 

0,016 

0,037 

0,907 

0,927 

0,047 

0,888 

R                                0,703 

R-Squared            0,495 

Adj. R-Squared          0,447 

F-Hitung          10,281 

Probabilitas F            0,000 

   Sumber: Data primer yang diolah (2012) 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS 12.0 dapat dilihat pada tabel IV.12 di 

atas. Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = 7,094 + 0,256 X1 + 0,188 X2 + 0,0098 X3 + 0,0072 X4 + 0,187 X5  

+ 0,0098 X6 + e 

                

b. Uji t 

Hasil uji t dengan menggunakan program SPSS 12.0 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel  IV.13 

Hasil Uji t 

 

Variabel  t-hitung Sign t-tabel Kesimpulan 

Produk  

Harga 

Distribusi  

Promosi 

Personel 

Kondisi fisik 

2,472 

2,129 

0,117 

0,092 

2,026 

0,141 

0,016 

0,037 

0,907 

0,927 

0,047 

 0,888 

1,960 

1,960 

1,960 

1,960 

1,960 

1,960 

Signifikan 

Signifikan 

Tidak Signifikan 

Tidak Signifikan  

Signifikan 

Tidak Signifikan 

   Sumber: Data primer yang diolah (2012) 

 

Pembahasan 

Hasil analisis data menunjukkan produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik produk  atau 
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program yang ditawarkan oleh Politeknik Indonusa Surakarta akan semakin 

meningkatkan minat kuliah siswa.  Program yang ditawarkan oleh Politeknik 

Indonusa Surakarta ada tiga yaitu teknik mesin otomatif, manajemen 

informatika, dan komunikasi massa. Melihat kebutuhan dunia kerja di masa 

yang akan datang ketiga program tersebut merupakan program pilihan bagi 

para siswa untuk merencanakan karier di masa depannya karena sangat 

relevan dengan kebutuhan dunia kerja, selain itu pengelolaan programnya 

yang profesional membuat siswa berminat untuk kuliah di Politeknik Indonusa 

Surakarta.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang di lakukan oleh 

Jonathan Ivy (2008) yang menyebutkan bahwa produk berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan mahasiswa. 

Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kuliah. Pengaruh 

positif menunjukkan bahwa semakin terjangkau biaya kuliah di Politeknik 

Indonusa Surakarta akan semakin meningkatkan minat kuliah siswa di 

Politeknik Surakarta. Harga atau biaya merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi minat siswa, hal ini disebabkan kondisi ekonomi masyarakat 

yang menginginkan pendidikan yang terjangkau namun berkualitas. Sebagian 

besar responden menjawab bahwa pendidikan di Politeknik Indonusa 

Surakarta cukup terjangkau, sehingga menimbulkan minat siswa untuk kuliah 

di Politeknik Indonusa. Selain itu adanya program beasiswa dan keringanan 

sistem pembayaran semakin meningkatkan minat siswa untuk kuliah di 

Politeknik Indonusa Surakarta. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang di lakukan oleh   Jonathan Ivy( 2008)  yang menyimpulkan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan mahasiswa. 

 Distribusi atau lokasi berpengaruh positif, namun tidak signifikan 

terhadap minat kuliah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin 

terjangkau lokasi akan semakin meningkatkan minat kuliah. Letak Politeknik 

Indonusa Surakarta yang kurang strategis, masih sedikitnya angkutan umum 

yang melewati Politeknik Indonusa Surakarta menyebabkan responden 

menyatakan bahwa lokasi Politeknik Indonusa kurang strategis, sehingga 

bukan faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap  minat kuliah di 

Politeknik Indonusa Surakarta. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang di lakukan oleh Jonathan Ivy (2008) yang menyebutkan bahwa distribusi 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan mahasiswa. 

Promosi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat kuliah 

di Politeknik Indonusa. Pengaruh positif menunjukkan bahwa promosi akan 

berpengaruh terhadap minat kuliah siswa jika promosi yang dilakukan dapat 

s/ecara tepat menjangkau konsumen sasaran. Pemilihan media dan isi dari 

promosi yang dilakukan akan mempengaruhi minat kuliah, namun Politeknik 

Indonusa Surakarta belum maksimal dalam melakukan promosi sehingga 

belum menimbulkan minat bagi siswa untuk kuliah di Politeknik Indonusa 

Surakarta. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang di lakukan oleh 

Jonathan Ivy (2008) dan Richards dan Petterson (1999) yang menyimpulkan 

bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan mahasiswa. 

Personel atau karyawan berpengaruh positif dan signifikan, pengaruh 

positif menunjukkan bahwa semakin baik kualitas staff  dan karyawan di 
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Politeknik Indonusa akan semakin meningkatkan minat kuliah siswa di 

Politeknik Indonusa Surakarta. Sebagian besar staff  di Politeknik Indonusa 

sudah sesuai dengan program studinya, selain itu tingkat pendidikan staff 

pengajar di Politeknik Indonusa ini sudah S2 dan sedang menempuh S2, 

sehingga memiliki kualifikasi yang baik di bidangnya. Hal ini menimbulkan 

kepercayaan akan kualitas pengajar , sehingga mempengaruhi minat siswa 

untuk kuliah di Politeknik Indonusa Surakarta. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang di lakukan oleh Jonathan Ivy (2008)  dan Widya Utami (2006) 

yang menyebutkan bahwa personel berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan mahasiswa. 

Kondisi fisik berpengaruh positif namun tidak signifikan. Pengaruh positif 

menunjukkan bahwa semakin baik kondisi fisik di Politeknik Indonusa 

Surakarta akan semakin menimbulkan minat untuk kuliah di institusi ini. 

Tidak signifikannya kondisi fisik terhadap minat kuliah di Politeknik Indonusa 

Surakarta pada penelitian ini dapat disebabkan kondisi fisik seperti area 

parkir, desain bangunan, kenyamanan ruangan dan fasilitas yang dimiliki 

kurang sesuai dengan keinginan siswa sehingga tidak menimbulkan keinginan 

atau minat bagi siswa untuk kuliah di Politeknik Indonusa Surakarta. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang di lakukan oleh Jonathan Ivy (2008) 

yang menyebutkan bahwa kondisi fisik berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan mahasiswa. 

Hasil koefisien Beta menunjukkan bahwa nilai Beta variabel personel 

sebesar 0,282 lebih besar dari nilai Beta variabel lainnya. Oleh karena itu 

variabel personel mempunyai pengaruh yang dominan terhadap minat kuliah 

di Politeknik Indonusa Surakarta. Kebijakan yang dapat diambil oleh 

Politeknik Indonusa Surakarta adalah meningkatkan kualitas staff karyawan 

dan pengajar di Politeknik Indonusa Surakarta untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik lagi. 
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SIMPULAN 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa variable produk 

,harga,distribusi ,promosi ,personel dan kondisi fisik secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat kuliah di Politeknik 

Indonusa Surakarta. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel produk,harga 

dan personel menunjukkan pengaruh positif dan signifikan,sedangkan 

variabel promosi,kondisi fisik dan distribusi tidak signifikan.  

2. Hasil uji koefisien determinasi atau adjusted R
2
 sebesar 0,447. Hal ini 

berarti 44,7% minat kuliah dijelaskan oleh variasi perubahan faktor-faktor 

produk, harga, distribusi, promosi, personel dan kondisi fisik. Sementara 

sisanya sebesar 55,3% minat kuliah dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti.  

3. Hasil koefisien Beta menunjukkan bahwa nilai Beta variabel personel 

sebesar 0,282 lebih besar dari nilai Beta variabel lainnya. Oleh karena itu 

variabel personel mempunyai pengaruh yang dominan terhadap minat 

kuliah di Politeknik Indonusa Surakarta,sehingga ini dapat disimpulkan 

bahwa hipotesa yang menyatakan promosi merupakan variabel yang 

dominan pengaruhnya terhadap minat kuliah di Politeknik Indonusa 

Surakarta tidak terbukti. 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan di atas, maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan minat kuliah, manajemen Politeknik Indonusa 

Surakarta harus membuat program yang relevan dengan kebutuhan dunia 

kerja, memberikan biaya yang terjangkau kepada siswa dan meningkatkan 

kualitas staff karyawan dan  pengajarnya.  

2. Penelitian lain disarankan untuk menggunakan metode wawancara atau 

observasi langsung kepada responden, sehingga jawaban responden dapat 

dikontrol sehingga tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden 

terhadap instrumen penelitian yang digunakan. 

3. Penelitian lain disarankan untuk menambah variabel penelitian, agar dapat 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 
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