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PENGARUH HARGA, CITRA MEREK, KUALITAS PENDIDIKAN, DAN 

PROMOSI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DALAM 

MENEMPUH PENDIDIKAN DI PROGRAM INTERNASIONAL UMS 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pengaruh harga, citra merek, kualitas 

pendidikan, dan promosi terhadap kepuasan mahasiswa dalam menempuh 

pendidikan di program internasional UMS. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu kuantitafif. Sampel pada penelitian ini sebanyak 72 responden 

yang diambil dengan menggunakan Qouta Sampling dan Convenience dengan 

metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan 

adalah Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, Uji 

Multikolinieritas, dan Analisis Regresi Linier Berganda. Data pada penelitian ini 

diolah dengan menggunakan SPSS 20 for Windows. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel harga, kualitas pendidikan, dan promosi tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa dalam menempuh 

pendidikan di program internasional UMS. Sedangkan variabel citra merek 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa dalam 

menempuh pendidikan di program internasional UMS. 

Kata Kunci : Harga, Citra Merek, Kualitas Pendidikan, Promosi, Kepuasan  

Mahasiswa Program Internasional UMS. 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of price, brand image, quality of education, 

and promotion on student satisfaction in taking education in the UMS 

international program. The type of research used in this study is quantitative. The 

sample in this study were 72 respondents taken by using Qouta Sampling and 

Convenience with data collection methods using a questionnaire. The analysis 

used was Validity and Reliability Test, Normality Test, Heterocedasticity Test, 

Multicollinearity Test, and Multiple Linear Regression Analysis. The data in this 

study were processed using SPSS 20 for Windows. The results showed that the 

price variable, the quality of education, and promotion did not have a significant 

effect on student satisfaction in taking education in the UMS international 

program. While the brand image variable has a significant influence on student 

satisfaction in taking education in the UMS international program. 

Keywords: Price, Brand Image, Quality of Education, Promotion, Student 

Satisfaction UMS International Program. 

1. PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya pendidikan saat ini, dimana universitas merupakan 

sarana yang penting untuk meningkatkan pendidikan masyarakat indonesia. 

Kebutuhan akan pentingnya pendidikan ini memicu pihak universitas untuk 
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menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menawarkan berbagai program studi 

unggulan yang di harapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat 

indonesia. 

Banyak survei yang menyebut bahwa sarjana Indonesia mempunyai 

kemampuan bahasa asing yang minim. Kemampuan bahasa asing yang minim 

menjadi titik lemah lulusan dalam berkompetisi dengan pekerja asing atau pekerja 

dari negeri tetangga. Dapat dipastikan bahwa para manajer memilih staf dengan 

kemampuan bahasa inggris yang baik (www.ums.ac.id). Oleh karena itu pada 

tahun 2010 universitas muhammadiyah surakarta mendirikan program studi 

berbasis internasional. Program internasional merupakan program perkuliahaan 

dengan kurikulum reguler yang menggunakan bahasa inggris atau arab sebagai 

penghantar. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kompetisi lulusan dengan 

kemampuan bahasa internasional (inggris atau arab) dan pengalaman 

internasional. Sehingga tercipta lulusan yang berkualitas dan berstandar 

internasional (www.ums.ac.id). 

Berikut  ini data mahasiswa yang memilih program internasional selama 

tahun 2016-2018 yaitu: 

Tabel 1. Jumlah mahasiswa program internasional periode 2016-2018 

No Program Studi 2016 2017 2018 

1 S-1 Akuntansi 23 12 11 

2 S-1 Ilmu Komunikasi 18 22 24 

3 S-1 Teknik Informatika 16 10 32 

4 S-1 Teknik Sipil 13 19 40 

5 S-1 Teknik Elektro 8 9 15 

6 S-1 Teknik Kimia 11 8 20 

7 S-1 Teknik Mesin 10 26 21 

8 S-1 Keperawatan 13 14 25 

9 S-1 Tarbiyah 9 16 23 

10 S-1 Manajemen 16 42 34 

  Jumlah 137 178 245 

Sumber : Data Biro Administrasi Akademik UMS 
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Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa program 

internasional setiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi apabila dilihat jumlah 

setiap program studinya bersifat fluktuatif atau tidak stabil. Oleh karena itu 

dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu 

solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

memahami perilaku konsumen. 

Perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi 

produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya (Khakim, 

2014). Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, faktor-faktor 

tersebut antara lain: konsumen individual, lingkungan yang mempengaruhi 

konsumen, dan stimuli pemasaran atau strategi pemasaran (Sutisna, 2001). 

Stimuli pemasaran atau strategi pemasaran mempunyai tujuan utama yaitu 

untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen. Menurut Tangguh et al. (2018), 

kepuasan mahasiswa adalah tingkat perasaan yang timbul setelah membandingkan 

kinerja yang diperoleh atau dirasakan terhadap ekspektasi mahasiswa atau 

pelanggan. Untuk dapat meraih kepuasan mahasiswa, pihak universitas perlu 

meningkatkan beberapa aspek dalam universitasnya. Aspek-aspek tersebut yaitu 

harga, citra merek, kualitas pendidikan dan promosi. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melalukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Harga, Citra Merek, Kualitas Pendidikan, dan Promosi 

terhadap Kepuasan Mahasiswa dalam Menempuh Pendidikan di Program 

Internasional UMS”. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif  yang bersifat kausal atau sebab 

akibat. Karena penelitian ini menjelaskan hubungan saling mempengaruhi  antara 

dua variabel atau lebih. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara 

variabel harga, citra merek, kualitas pendidikan, dan promosi terhadap kepuasan 

mahasiswa program internasional UMS. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari responden 

dengan penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa 
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program internasional UMS angkatan 2018. Sampel pada penelitian ini dihitung 

menggunakan rumus slovin dan hasilnya sebesar 72 responden. Teknik 

pengambilan sampling yang digunakan adalah Qouta sampling dan Convenience. 

Qouta sampling merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan quota 

terlebih dahulu pada masing-masing kelompok, sebelum quota masing-masing 

kelompok terpenuhi maka penelitian belum dianggap selesai (Radjab & Jam'an, 

2017). Sedangkan Convenience sampling merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia 

menjadi responden untuk dijadikan sampel  (Radjab & Jam'an, 2017). Metode 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji 

instrumen data ( uji validitas, uji reliabilitas), uji asumsi klasik ( uji normalitas, uji 

heterokedastisitas, uji multikolinieritas ), dan analisis regresi linier berganda ( uji 

t, uji F, koefisien regresi ) 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Validitas 

Tabel 2. Hasil uji validitas 

Variabel Indikator r hitung r tabel Keterangan 

Harga P1 0,346 0,231 Valid 

 P2    0,105 0,231 Tidak Valid 

 P3 0,519 0,231 Valid 

Citra Merek P4 0,545 0,231 Valid 

 P5 0,694 0,231 Valid 

 P6 0,763 0,231 Valid 

 P7 0,436 0,231 Valid 

 P8 0,488 0,231 Valid 

Kualitas Pendidikan P9 0,500 0,231 Valid 

 P10 0,232 0,231 Valid 
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 P11 0,618 0,231 Valid 

 P12 0,432 0,231 Valid 

 P13 0,507 0,231 Valid 

Promosi P14 0,341 0,231 Valid 

 P15 0,355 0,231 Valid 

 P16 0,593 0,231 Valid 

Kepuasan Pelanggan P17 0,718 0,231 Valid 

 P18 0,615 0,231 Valid 

 P19 0,415 0,231 Valid 

 P20 0,489 0,231 Valid 

   Sumber : Data Olahan 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari semua item pertanyaan 

kecuali item pertanyaan P2 mempunyai nilai R hitung > R tabel, maka item 

tersebut dinyatakan valid sehingga dapat digunakan untuk pengambilan data 

penelitian. Sedangkan untuk item pertanyaan P2 mempunyai nilai R hitung < R 

tabel, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid sehingga item 

pertanyaan tersebut harus di drop out. 

3.2 Uji Reliabilitas 

Tabel 3. Hasil uji reliabilitas 

N of Items Cronbach’s Alpha Keterangan  

19 0,839 Reliabel / Handal 

 Sumber : Data Olahan 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha  sebesar 0,839 > 

0,60. Maka butir-butir pertanyaan dalam setiap variabel tersebut dinyatakan 

reliabel atau handal. 
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3.3 Uji Normalitas 

Tabel 4. Hasil uji normalitas 

Variabel Kolmogorov 

-Smirnov 

Asymp sig 

( 2-tailed ) 

Keterangan 

 

Harga  1,625 0,010 Tidak berdistribusi 

normal 

Citra Merek  1,083 0,191 Berdistribusi 

normal 

Kualitas Pendidikan  1,448 0,030 Tidak berdistribusi 

normal 

Promosi  1,494 0,023 Tidak berdistribusi 

normal 

Kepuasan Mahasiswa  0,945 0,334 Berdistribusi 

Normal 

 Sumber : Data Olahan 2018 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa untuk variabel harga, kualitas 

pendidikan, dan promosi mempunyai nilai asymp sig < 0.05, maka kesimpulannya 

data variabel harga, kualitas pendidikan, dan promosi tidak berdistribusi normal. 

Sedangkan untuk variabel citra merek dan kepuasan mahasiswa mempunyai nilai 

asymp sig > 0.05, maka kesimpulannya data variabel citra merek dan kepuasan 

mahasiswa berdistribusi normal.  

3.4 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 5. Hasil uji heterokedastisitas 

Variabel Sig. ( 2-tailed ) Keterangan 

Harga 0.883 Tidak terjadi 

heterokedastisitas 
Citra Merek 0.245 Tidak terjadi 

heterokedastisitas 
Kualitas Pendidikan 0.361 Tidak terjadi 

heterokedastisitas 
Promosi 0.380 Tidak terjadi 

heterokedastisitas 

 Sumber : Data Olahan 2018 

Berdasarkan tabel 5 menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel harga, 

citra merek, kualitas pendidikan, dan promosi > 0.05, maka dapat disimpulkan 
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bahwa variabel harga, citra merek, kualitas pendidikan, dan promosi tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.5 Uji Multikolinieritas 

Tabel 6. Hasil uji multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Harga 0,814 1.229 Tidak terjadi 

multikolinieritas 
Citra Merek 0.695 1.438 Tidak terjadi 

multikolinieritas 
Kualitas Pendidikan 0.757 1.321 Tidak terjadi 

multikolinieritas 
Promosi 0.840 1.191 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

 Sumber : Data Olahan 2018 

Berdasarkan tabel 6 menunjukan bahwa nilai tolerance dari variabel harga, 

citra merek, kualitas pendidikan, dan promosi > 0.10, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel harga, citra merek, kualitas pendidikan, dan promosi tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 7. Hasil uji regresi linier berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2,780 2,139  1,300 ,198 

X1 ,078 ,192 ,043 ,408 ,684 

X2 ,415 ,093 ,501 4,440 ,000 

X3 ,174 ,113 ,166 1,536 ,129 

X4 ,088 ,153 ,059 ,578 ,566 

 Sumber : Data Olahan 2018 

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa koefisien β merupakan 

bentuk sebuah persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut:  Y = 2,780 + 

0,078 X1 + 0,415 X2 + 0,174 X3 + 0,088 X4 + e. 
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3.6.1 Uji t  

Tabel 8.  Hasil uji t 

Variabel t hitung Keterangan 

Harga 
0,408 

Tidak berpengaruh 

Citra Merek 
4,440 

Berpengaruh 

Kualitas Pendidikan 
1,536 

Tidak Berpengaruh 

Promosi 
0,578 

Tidak berpengaruh 

 Sumber : Data Oalahan 2018 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai t hitung variabel harga 

adalah 0,408 ≤ nilai t tabel 1,960 artinya secara individu variabel harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. 

Kemudian nilai t hitung variabel citra merek adalah 4,440 ≥ nilai t tabel 

1,960 artinya secara individu variabel citra merek  berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan mahasiswa. 

Selanjutnya untuk nilai t hitung variabel kualitas pendidikan adalah 1,536 

≤ nilai t tabel 1,960 artinya secara individu variabel kualitas pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. 

Nilai t hitung variabel promosi adalah 0,578 ≤  nilai t tabel 1,960 artinya 

secara individu variabel promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

mahasiswa. 

3.6.2 Uji F 

Tabel 9. Hasil uji f 

F hitung Signifikansi Keterangan 

11,529 0,000 Berpengaruh 

 Sumber : Data Olahan 2018 

Berdasarkan tabel diatas menujukan bahwa nilai F hitung sebesar 11,529 ≥ 

nilai F tabel 2,60. Maka Ho ditolak artinya variabel harga, citra merek, kualitas 
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pendidikan, dan promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menempuh pendidikan di program internasional UMS. 

3.6.3 Koefisien Regresi 

Tabel 10. Hasil uji    

R R Square 

0,639 0,408 

 Sumber : Data Olahan 2018 

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai R square atau    yaitu 

0,408. Nilai    tersebut merupakan hasil pengkuadratan dari koefisien korelasi ( 

R ), atau 0,639 x 0,639 = 0,408. Artinya 40,8 % kepuasan mahasiswa dapat 

dijelaskan oleh variabel harga, citra merek, kualitas pendidikan, dan promosi. 

Sedangkan sisanya                   ( 100% - 40,8% = 59,2%) dijelaskan oleh sebab-

sebab lain. Semakin kecil nilai R square, maka semakin lemah hubungan antara 

variabel-variabel tersebut. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

Harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa program inter-

nasional UMS. Hal ini disebabkan karena nilai t hitung variabel harga sebesar 

0,408 ≤ nilai tabel 1,960. Sehingga Ho dalam penelitian ini diterima. 

Citra merek  berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa program inter-

nasional UMS. Hal ini disebabkan karena nilai t hitung variabel citra merek sebe-

sar 4,440 ≥ nilai tabel 1,960. Sehingga Ho dalam penelitian ini ditolak. 

Kualitas pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa pro-

gram internasional UMS. Hal ini disebabkan karena nilai t hitung variabel kualitas 

pendidikan sebesar 1,536 ≤ nilai tabel 1,960. Sehingga Ho dalam penelitian ini 

diterima. 

Promosi tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa program inter-

nasional UMS. Hal ini disebabkan karena nilai t hitung variabel promosi sebesar 

0,578 ≤ nilai tabel 1,960. Sehingga Ho dalam penelitian ini diterima. 
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Secara simultan (bersama-sama) variabel harga, citra merek, kualitas pen-

didikan, dan promosi berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa program inter-

nasional UMS 

40,8% kepuasan mahasiswa program internasional UMS dapat dijelaskan 

oleh variabel harga, citra merek, kualitas pendidikan, dan promosi. Sedangkan 

sisanya sebesar 59,2% disebabkan oleh variabel lain. 
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