
ANALISIS BAURAN PEMASARAN TERHADAP 

KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH PROGRAM 

STUDI ( STUDI DI FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BOJONEGORO) 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH  

 

Diajukan kepada 

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan 

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 

untuk Memenuhi  Salah Satu Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Magister dalam Ilmu Administrasi Pendidikan 

Oleh:  

ASIH HANDAYANI 

Q100120010 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

SEKOLAH PASCA SARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2017 



ii 
 

 

i 



iii 
 

 

i ii 



 

0 
 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH PUBLIKASI 

iii 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah ini tidak terdapat karya yang 



 

1 
 

ANALISIS BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN 

MAHASISWA MEMILIH PROGRAM STUDI ( STUDI DI FAKULTAS 

EKONOMI UNIVERSITAS BOJONEGORO) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

Asih Handayani 

setangguhrumputliar@gmail.com 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik dan 

proses baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan mahasiswa 

memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas 

Bojonegoro 

Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitaif dengan studi kasus. Populasi 

penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro 

sejumlah 820 mahasiswa. Sampel diperoleh 100 dengan tehnik purposive 

sampling. Tehnik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, 

analisi regresi berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R2) 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial produk, harga, tempat, 

promosi, bukti fisik dan proses berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa memilih program studi ekonomi pembangunan fakultas ekonomi 

Universitas Bojonegoro. Akan tetapi secara parsial orang tidak berpengaruh 

secara signifikan.  Produk signifikan dengan signifikansi 0.025 lebih kecil dari 

0,05. Harga berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0.022 lebih kecil dari 

0,05. Tempat berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0.022 lebih kecil dari 

0,05. Promosi berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0.037 lebih kecil dari 

0,05. Orang berpengaruh tidak signifikan karena signifikansi 0.057 lebih besar 

dari 0,05. Bukti fisik berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0.015 lebih kecil 

dari 0,05. Proses berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0.034 lebih kecil dari 

0,05. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, orang, 

bukti fisik dan proses secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas 

Ekonomi Universitas Bojonegoro. Signifikansi 0,000 pada tingkat signifikansi 5 

%. Besarnya pengaruh cukup kuat sebesar yang ditunjukkan pada koefisien 

determinasinya 56,4%. 

Kata kunci : bauran pemasaran, produk, harga, tempat, promosi, orang, bentuk 

fisik, proses, keputusan 
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Abstract  

This study aims to identify and analyze the influence of marketing mix consists of 

product, price, promotion, place, people, physical evidence and process partially 

or jointly against the decision of students choosing Program Development 

Economics Faculty of Economics, University of Bojonegoro 

This research method is quantitative descriptive with case studies. This study 

population is students of the Faculty of Economics, University of Bojonegoro 

number of 820 students. 100 samples were obtained by purposive sampling 

technique. Techniques of collecting data by distributing questionnaires. Analysis 

of the data in this study using descriptive statistical analysis, classic assumption 

test, multiple regression analysis, t test, F test, the coefficient of determination 

(R2) 

The study concluded that the partial product, price, place, promotion, physical 

evidence and processes significantly influence the student's decision selecting a 

course of economic development of the economic faculty of the University of 

Bojonegoro. But partially people not significant. Significant product with 0.025 

significance of less than 0.05. Price significant effect with significance 0.022 less 

than 0.05. Place significant influence with significance 0.022 less than 0.05. 

Promotion significant influence with significance 0.037 less than 0.05. People not 

significant because of the significance of 0057 is greater than 0.05. Physical 

evidence significant influence with significance 0.015 less than 0.05. The process 

of significant influence with significance 0.034 less than 0.05. The marketing mix 

consists of product, price, place, promotion, people, physical evidence and 

process together a significant effect on student's decision selecting Development 

Economics Studies Program Faculty of Economics, University of Bojonegoro. 

Significance of 0.000 at a significance level of 5%. The amount of influence 

strong enough for that shown in the determination coefficient of 56.4%. 

Keywords : marketing mix, product, price, place, promotion, people, physical 

evidence, process, decision 

 

1. PENDAHULUAN 

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang tertinggi dalam sistem 

pendidikan nasional di semua negara. Posisinya tidak jauh berbeda dengan 

pendidikan dasar atau menengah yang berfungsi untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar tumbuh dan berkembang sebagai anggota masyarakat yang 

normal tetapi perguruan tinggi memiliki misi yang lebih jauh dari sekedar 

menghasilkan lulusan yang pandai, handal dalam mengelola ilmunya dan mampu 

menerapkan dalam dunia kerja. Perguruan tinggi harus bisa mengantarkan peserta 

didiknya memahami dirinya sendiri, menentukan peran dirinya dalam masyarakat 

dan menjadikannya sebagai manusia yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya.  
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Perguruan tinggi bukanlah perusahaan yang senantiasa hanya mengejar 

keuntungan financial, tetapi juga bukan badan amal, melainkan sebuah industri 

paling vital yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Globalisasi telah 

mendorong timbulnya persaingan yang sangat kompetitif dalam dunia jasa 

pendidikan. Perguruan tinggi saling berlomba untuk mengembangkan seluruh 

potensi dan kemampuannya guna menarik minat calon mahasiswa. Kemampuan 

bersaing tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen perguruan tinggi 

yang bersangkutan dalam merencanakan strategi yang berorientasi dalam rangka  

membangun daya saing yang tinggi.  

Di samping semakin ketatnya persaingan, masalah lain yang dihadapi 

perguruan tinggi adalah semakin kritisnya mahasiswa dalam meegambil 

keputusan untuk memilih sebuah perguruan tinggi. Calon mahasiswa dapat 

memilih banyak alternatif pendidikan sehingga mereka memperhatikan model 

pendidikan dan prospek kerja setelah lulus kuliah. Pihak perguruan tinggi perlu 

menyusun strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan.  

Marshall & Jhonston (2010 ; 13) mengemukan dalam pemasarana jasa 

konsep bauran pemasaran tradisional yang terdiri dari 4 P kurang memadai, perlu 

diperluas dengan menambahkan beberapa konsep yaitu people, physical evidence 

dan process, sehingga menjadi tujuh unsur (7P). Penambahan unsur bauran 

pemasaran jasa dilakukan karena jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

produk yaitu : tidak berwujud (intangibility), tidak terpisahkan (inseparability), 

bervariasi(variability),dan tidak tahan lama (perishability).  

Penggunaan strategi bauran pemasaran pada universitas yang berbeda  

membuat keinginan peneliti untuk meneliti ulang bauran pemasaran pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Bojonegoro. Penelitian ini hanya meneliti faktor bauran 

pemasaran yang terdiri dari 7 P yaitu product, price, place, promotion, people, 

physical evidence dan  process terhadap keputusan mahasiswa. Penelitian ini 

dibatasi hanya dilakukan di Fakultas  Ekonomi Universitas Bojonegoro.  

 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 8) 

yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Populasi penelitian 

ini adalah mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi 

Universitas Bojonegoro sejumlah 820 mahasiswa. Besarnya sampel dalam 

penelitian ini ditetapkan dengan rumus SloviN dan didapat 90 mahasiswa sebagai 

sampel. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, maka penelitian ini 



 

4 
 

diambil sampel 1004. Besarnya sampel ini ditetapkan oleh Malholtra (1996) yang 

menyatakan jumlah responden paling sedikit empat atau lima kali dari jumlah 

indikator yang digunakan. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan 

sebanyak 26 indikator. Dengan demikian sampel 104 dianggap telah mencukupi 

dan memenuhi syarat yang ada. Sedangkan penentuan pengambilan sampel 

dilakukan dengan tehnik purposive sampling.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.1 Pengaruh produk (product) terhadap keputusan mahasiswa memilih Program 

Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro.  

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata jawaban terbanyak dari responden adalah setuju yakni sebesar 63% 

yang artinya produk dari Fakultas Ekonomi mempunyai reputasi yang baik di 

Bojonegoro, setelah lulus kuliah mahasiswa yakin akan mudah mendapatkan 

pekerjaan, dengan pilihan konsentrasi bervariasi sesuai dengan minat dan 

bakat yang dimiliki. Produk yang ditawarkan kepada mahasiswa adalah 

reputasi pendidikan yang baik, prospek yang cerah bagi mahasiswa setelah 

lulus dari perguruan tinggi, dan pilihan konsentrasi yang bervariasi sesuai 

dengan bakat dan minat. Reputasi dan prospek perguruan tinggi seperti 

menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi baik serta bisa diterima di 

dunia kerja dengan mudah (Hurriyati, 2009;157) 

Hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan produk terhadap keputusan mahasiswa memilih Program Studi 

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Variabel 

produk (X1) diperoleh pada tingkat signifikan dibawah 5% yaitu 0,025 artinya 

variabel produk (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan (Y). Besarnya pengaruh variabel produk(X1) terhadap kepuasan 

(Y) adalah 23,1%.  

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Rahardjo dan Firdaus, 

(2015) yang menyimpulkan ada pengaruh yang positif dan signifikanbauran 

pemasaran (produk, harga, promosi, lokasi, proses, orang dantampilan fisik) 

terhadap motivasi mahasiswa dalam memilih LP3I BusinessCollege 

Banjarmasin. Kesimpulan yang sama juga dinyatakan oleh Artini, dkk(2014) 

yang menyimpulkan bahwa faktor internal didalamnya ada produk menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih 

jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiska sebagai tempat kuliah. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhyidin 

(2014); Sumarni (2013); Kurniawati (2013); Alipour et, al (2012); Rosha 

(2012); Loan (2012); Kalsum(2010); nasution (2007) yang pada intinya 
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menyimpulkan bawha produk yang dimaksud di sini adalah program studi 

menjadi sebuah alasan mahasiswa memilih perguruan tinggi tersebut. 

Perguruan tinggi harus bisa harus bisa mengembangkan berbagai program 

studi yang bisa menyediakan lulusan dengan keterampilan untuk menuruti 

persyaratan pasar tenaga kerja (Avram, 2014). 

3.2 Pengaruh harga (price) terhadap keputusan mahasiswa memilih Program Studi 

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro.  

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata jawaban terbanyak dari responden adalah setuju yakni sebesar 63% 

yang artinya harga yang ditawarkan di Fakultas Ekonomi di Bojonegoro 

sangat terjangakau baik dari biaya kuliah, banyaknya beasiswa yang diberikan, 

prosedur pembayaran yang sangat mudah dan pembayaran biaya kuliah yang 

bisa dicicil.  

Hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan harga terhadap keputusan mahasiswa memilih Program Studi 

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Variabel 

harga (X2) diperoleh pada tingkat signifikan dibawah 5% yaitu 0,022 artinya 

variabel harga (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

(Y). Besarnya pengaruh variabel harga(X2) terhadap kepuasan (Y) adalah 

23,6%. 

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Rahardjo dan Firdaus, 

(2015) yang menyimpulkan ada pengaruh yang positif dan signifikanbauran 

pemasaran (produk, harga, promosi, lokasi, proses, orang dantampilan fisik) 

terhadap motivasi mahasiswa dalam memilih LP3I BusinessCollege 

Banjarmasin. Kesimpulan yang sama juga dinyatakan oleh Artini, dkk(2014) 

yang menyimpulkan bahwa faktor internal yang mencakup produk, harga, 

promosi, orang, dan proses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Undiska sebagai tempat kuliah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2013); Kurniawati (2013); Alipour 

et, al (2012); Loan (2012); Kalsum(2010); nasution (2007) yang pada intinya 

menyimpulkan bahwa harga yang dimaksud di sini adalah biaya kuliah 

menjadi sebuah alasan mahasiswa memilih perguruan tinggi tersebut. Hal-hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga di perguruan tinggi, 

antara lain adalah SPP, biaya pembangunan, dan biaya laboratorium, 

pemberian beasiswa, prosedur pembayaran dan syarat cicilan (Hurriyati, 2009: 

158) 

3.3 Pengaruh tempat (place) terhadap keputusan mahasiswa memilih Program 

Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro.  
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Dari hasil perhitungan deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

jawaban terbanyak dari responden adalah setuju yakni sebesar 61,8% yang 

artinya lokasi kampus dekat dengan pusat kota, lokasi kampus memudahkan 

untuk parkir, lokasi kampus mudah dijangkau kendaraan umum (Bis, angkot 

dan sebagainya), lingkungan kampus kondusif (tidak ada gangguan suara, 

polusi). 

Hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan lokasi terhadap keputusan mahasiswa memilih Program Studi 

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Variabel 

Lokasi (X3) diperoleh pada tingkat signifikan dibawah 5% yaitu 0,022 artinya 

variabel lokasi (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

(Y). Besarnya pengaruh variabel lokasi(X3) terhadap kepuasan (Y) adalah 

23,6%. 

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Rahardjo dan Firdaus, 

(2015) yang menyimpulkan ada pengaruh yang positif dan signifikanbauran 

pemasaran (produk, harga, promosi, lokasi, proses, orang dantampilan fisik) 

terhadap motivasi mahasiswa dalam memilih LP3I BusinessCollege 

Banjarmasin. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muhyidin (2014); Sumarni (2013); Kurniawati (2013); Alipour 

et, al (2012); Rosha (2012); Loan (2012); Kalsum(2010); nasution (2007) 

yang pada intinya menyimpulkan bahwa lokasi menjadi salah satu alasan 

mahasiswa memilih perguruan tinggi.  

3.4 Pengaruh promosi (promotion) terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas 

Bojonegoro.  

Dari hasil perhitungan deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

jawaban terbanyak dari responden adalah setuju yakni sebesar 56% yang 

artinya promosi yang dilakukan oleh Universitas Bojonegoro sudah berjalan 

dengan baik, yaitu dengan melakukan kontak langsung dengan calon 

mahasiswa untuk memperkenalkan program Program Studinya, Fakultas 

Ekonomi Universitas Bojonegoro melakukan kegiatan hubungan masyarakat 

yang sangat baik. 

Dari perhitungan analisis variabel promosi (X4) diperoleh pada  

tingkat signifikan dibawah 5% yaitu 0,037 artinya variabel promosi (X4) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan (Y). Besarnya 

pengaruh variabel promosi(X4) terhadap kepuasan (Y) adalah 21,6%. 

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Rahardjo dan Firdaus, 

(2015) yang menyimpulkan ada pengaruh yang positif dan signifikanbauran 

pemasaran (produk, harga, promosi, lokasi, proses, orang dantampilan fisik) 

terhadap motivasi mahasiswa dalam memilih LP3I BusinessCollege 
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Banjarmasin. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muhyidin (2014); Sumarni (2013); Kurniawati (2013); Alipour 

et, al (2012); Rosha (2012); Loan (2012); Kalsum(2010); nasution (2007) 

yang pada intinya menyimpulkan bahwa produk menjadi salah satu alasan 

mahasiswa memilih perguruan tinggi. 

3.5 Pengaruh orang (people) terhadap keputusan mahasiswa memilih Program 

Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. 

Dari hasil perhitungan deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

jawaban terbanyak dari responden adalah setuju yakni sebesar 59% yang 

artinya kwalitas dosen dilihat dari  tingkat pendidikan dan cara mengajarnya 

sangat baik,  begitu juga dengan pelayanan karyawan yang sangat baik.  

Dari hasil perhitungan analisis variabel orang (X5) diperoleh pada  

tingkat signifikan diatas5% yaitu 0,057 artinya variabel orang (X5) secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan (Y). Besarnya 

pengaruh variabel orang(X5) terhadap keputusan (Y) adalah 19,7%. 

Hasil tersebut tidak mendukung  penelitian Rahardjo dan Firdaus, 

(2015) yang menyimpulkan ada pengaruh yang positif dan signifikanbauran 

pemasaran (produk, harga, promosi, lokasi, proses, orang dantampilan fisik) 

terhadap motivasi mahasiswa dalam memilih LP3I BusinessCollege 

Banjarmasin. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Sumarni (2013); Kurniawati (2013); Alipour et, al (2012); 

Loan (2012); Kalsum(2010); nasution (2007).  

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhyidin 

(2014) dan Rosha (2012) yang menyatakan bahwa variabel orang tidak 

berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih program studi di 

perguruan tinggi.  

Variabel people (orang) dalam penelitian ini tidak sejalan dengan teori 

bauran pemasaran. Hal ini bisa dikarenakan dilihat dari profil responden rata-

rata umur terbayak dari responden 19 tahun dan 20 tahun. Hal ini 

mengindikasikan bahwa mayoritas responden masih di tingat semester awal 

perkuliahan. Ada transformasi cara mengajar dari sewaktu SMU yang lebih 

kearah dibimbing pelan-pelan dengan sekarang perkuliahan yang dituntut 

kemandirian. Mahasiswa masih belum bisa menerima sistem belajar yang 

mandiri dari masing-masing dosen.   

3.6 Pengaruh bukti fisik (phisycal evidence) terhadap keputusan mahasiswa 

memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi 

Universitas Bojonegoro. 

Dari hasil perhitungan deskriptif menyimpulkan bahwa rata-rata 

jawaban terbanyak dari responden adalah setuju yakni sebesar 60% yang 

artinya Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro memiliki bangunan fisik 
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(gedung perkuliahan) yang bagus, prodi Ekonomi Pembangunan Universitas 

Bojonegoro memiliki sarana penuunjang perkuliahan seperti tempat ibadah, 

olahraga dll) yang memadai. 

Dari hasil perhitungan analisis variabel Variabel bukti fisik (X6) 

diperoleh pada tingkat signifikan dibawah 5% yaitu 0,015 artinya variabel 

bukti fisik (X6) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan (Y). 

Besarnya pengaruh variabel bukti fisik(X6) terhadap kepuasan (Y) adalah 

25,1%. 

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Rahardjo dan Firdaus, 

(2015) yang menyimpulkan ada pengaruh yang positif dan signifikanbauran 

pemasaran (produk, harga, promosi, lokasi, proses, orang dantampilan fisik) 

terhadap motivasi mahasiswa dalam memilih LP3I BusinessCollege 

Banjarmasin. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muhyidin (2014); Sumarni (2013); Kurniawati (2013); Alipour 

et, al (2012); Rosha (2012); Loan (2012); Kalsum(2010); nasution (2007) 

yang pada intinya menyimpulkan bahwa bukti fisik menjadi salah satu alasan 

mahasiswa memilih perguruan tinggi. 

3.7 Pengaruh process (process) keputusan mahasiswa memilih Program Studi 

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. 

Dari hasil perhitungan deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

jawaban terbanyak dari responden adalah setuju yakni sebesar 59% yang 

artinya proses administrasi berlangsung dengan tertib dan teratur, proses 

perkuliahan berjalan dengan baik dan lancer.  

Dari hasil perhitungan analisis variabel proses (X7) pada tingkat 

signifikan dibawah 5% yaitu 0,034 artinya variabel proses (X7) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan (Y). Besarnya pengaruh variabel 

proses(X7) terhadap keputusan (Y) adalah 21,9%.  

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Rahardjo dan Firdaus, 

(2015) yang menyimpulkan ada pengaruh yang positif dan signifikanbauran 

pemasaran (produk, harga, promosi, lokasi, proses, orang dantampilan fisik) 

terhadap motivasi mahasiswa dalam memilih LP3I BusinessCollege 

Banjarmasin. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muhyidin (2014); Sumarni (2013); Kurniawati (2013); Alipour 

et, al (2012); Rosha (2012); Loan (2012); Kalsum(2010); nasution (2007) 

yang pada intinya menyimpulkan bahwa proses menjadi salah satu alasan 

mahasiswa memilih perguruan tinggi. 

3.8 Pengaruh produk, harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik dan proses secara 

bersama-sama terhadap keputusan mahasiswa memilih Program Studi 

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro.  
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Dari perhitungan deskriptif distribusi jawaban responden mengenai 

keputusan dengan pernyataan bahwa “Program Studi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Bojonegoro sudah sesuai dengan yang dibutuhkan”, didominasi 

jawaban terbanyak responden adalah setuju yakni sebesar 83%, kemudian 

pernyataan “memperoleh informasi yang lengkap tentang Program Studi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro”, juga didominasi jawaban 

terbanyak responden adalah setuju yakni sebesar 75%, selanjutnya untuk 

pernyataan “mempertimbangkan beberapa alternative program studi yang lain 

sebelum memilih Program Studi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Bojonegoro”, juga didominasi jawaban terbanyak responden adalah setuju 

yakni sebesar 88%. Pernyataan “Melanjutkan studi di Program Studi Ekonomi 

Pembangunan Universitas Bojonegoro merupakan pilihan yang tepat”, juga 

didominasi jawaban terbanyak responden adalah setuju yakni sebesar 90% dan 

pernyataan “merasa puas memilih Program Studi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Bojonegoro dan akan merekomendasikan kepada teman, saudara 

dan orang lain yang dikenal”, juga didominasi jawaban terbanyak responden 

adalah setuju yakni sebesar 94%. 

Hasil penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa rata-rata jawaban 

terbanyak dari responden adalah setuju yakni sebesar 86% yang artinya 

mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro memiliki keputusan 

pembelian yang tinggi, yaitu program studi sudah sesuai dengan yang 

butuhkan, informasi yang lengkap, melanjutkan studi di Program Studi 

Ekonomi Pembangunan Universitas Bojonegoro merupakan pilihan yang 

tepat, sehingga merasa puas dalam memilih Program Studi di Fakultas 

Ekonomi Universitas Bojonegoro dan akan merekomendasikan kepada teman, 

saudara dan orang lain yang dikenal. 

Dari hasil perhitungan analisis dalam model ANOVA diperoleh tingkat 

signifikan sebesar 0,000. Oleh karena tingkat signifikannya dibawah 5%, 

maka variabel produk (X1), harga (X2), lokasi (X3), promosi (X4), orang 

(X5), bukti fisik (X6) dan proses (X7) secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan. Nilai korelasi (R-square) 

menunjukkan besarnya hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Nilai R pada penelitian ini sebesar 0,564 yang artinya variabel produk (X1), 

harga (X2), lokasi (X3), promosi (X4), orang (X5), bukti fisik (X6) dan proses 

(X7) memiliki hubungan yang cukup kuat dengan variabel keputusan (Y) 

yaitu sebesar 56,4%. 

 

4. SIMPULAN  

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bauran pemasaran yang terdiri dari product (produk), price (harga), place 
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(tempat), promotion (promosi), people (orang), physical evidence (bentuk 

fisik)dan process (proses) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas 

Ekonomi Universitas Bojonegoro. Product (produk) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan mahasiswa memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro, Price (harga) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan mahasiswa memilih program studi Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Place (tempat) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan mahasiswa memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Promotion (promosi) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Program Studi Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. People (orang) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Program 

Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. 

Physical evidence (bentuk fisik) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi 

Universitas Bojonegoro. Process (proses) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas 

Ekonomi Universitas Bojonegoro. Dari tujuh faktor yang dipertimbangkan 

mahasiswa dalam memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas 

Bojonegoro, Faktor physical evidence (bukti fisik) merupakan faktor dengan 

peranan penting yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih Program Studi 

Ekonomi Pembangunan Universitas Bojonegoro. 
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