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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan lingkungan selalu memunculkan tantangan dan peluang 

baru bagi perusahaan jasa, seperti halnya lembaga pendidikan yaitu 

perguruan tinggi (PTS). Tantangan dan peluang tersebut sangat 

mempengaruhi perkembangan PTS utamanya pada upaya pemasaran 

industri jasa pendidikan. PTS harus mampu mengidentifikasikan perubahan 

lingkungan khususnya pada konsumen, sehingga akan mempengaruhi 

keberhasilan pemasarannya. Perubahan tersebut sulit diduga, mengejutkan, 

bersifat kompleks, dan semakin mempertajam persaingan, sehingga 

mengakibatkan konsumen juga berubah.  

Konsumen pada PTS yang dimaksud adalah mahasiswa sebagai 

salah satu komponen civitas akademika. Mahasiswa saat ini semakin 

beragam, kritis dan selektif dalam memilih jasa PTS serta menuntut 

pelayanan terbaik. Hal ini tercermin pada meningkatnya perhatian 

mahasiswa pada kebutuhan  fasilitas pendidikan dan lingkunganya.   

PTS harus memiliki keunikan serta adanya dimensi yang dianggap 

penting oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pemikiran Rhenald Kasali (2000) dalam Pradnya 

(2005:51), karena kemajuan ekonomi dan pendidikan telah mengakibatkan 

pilihan-pilihan lebih luas serta manusia yang memiliki selera dan 
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pendidikan yang berbeda-beda, kini dapat menyalurkan keinginan masing-

masing sesuai dengan aspirasinya.  

PTS sebagai salah satu bentuk usaha jasa pendidikan juga tidak 

lepas dari pengaruh globalisasi dan kompetisi. Perubahan yang sangat pesat 

dan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung perubahan, 

mengharuskan PTS berbenah diri dan memulai aspek pemasaran. 

Perkembangan  dewasa ini jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) khususnya 

sangat banyak. Hal ini memberi implikasi terjadinya persaingan antar PTS 

dalam menarik calon mahasiswa pada masa penerimaan mahasiswa baru 

(PMB). PTS tidak hanya bergantung pada PMB saja, akan tetapi 

perkembangan dan ketahanan PTS dalam meraih prestasi dan prestise 

tergantung pada bagaimana PTS mampu mempertahankan jumlah 

mahasiswanya dalam jangka waktu panjang. 

Agar kegiatan pemasaran behasil maka upaya pemasaran yang 

perlu dilakukan PTS adalah dengan cara memenuhi keinginan atau 

kebutuhan-kebutuhan mahasiswanya dengan tepat. Upaya tersebut juga 

dilakukan agar PTS mampu menempati posisi ‘merek’ yang menonjol dan 

penting dalam pikiran mahasiswa dibanding dengan PTS pesaing lainnya.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kotler (1997: 1) dalam 

Theresia (2005: 14) yang menyatakan bahwa, konsep pemasaran merupakan 

kunci untuk mencapai tujuan organisasi dalam penentuan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Pemasar PTS perlu mengetahui kebutuhan spesifik 

mahasiswa, dan ke dalam kriteria pembelian jasa PTS. Pemasar perlu 
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memahami bagaimana mahasiswa mengumpulkan informasi berkenaan 

dengan berbagai alternatif dan menggunakan informasi itu untuk memilih 

jasa perguruan tinggi. 

Pada umumnya pemasaran PTS hanya berfokus pada pencarian 

mahasiswa baru. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kelangsungan 

hidup PTS tidak hanya tergantung pada PMB saja, melainkan loyalitas 

mahasiswa dalam melanjutkan studi hingga secara berkelanjutan hingga 

masa kelulusan sangat diperlukan. Mahasiswa yang memiliki loyalitas 

tinggi merupakan aset PTS karena selain bersedia untuk tetap bertahan/ 

melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi yang telah ditempuh 

(registrasi), mereka akan memberikan rekomendasi yang positif dan 

mendorong teman, saudara ataupun masyarakat lain untuk menggunakan 

jasa pendidikan yang telah dialaminya. 

Salah satu upaya pemasaran yang banyak dilakukan PTS untuk 

mempertahankan mahasiswanya, adalah melalui pesan-pesan komunikasi 

yang dikemas dalam bentuk promosi. PTS mulai bergerak menuju proses 

yang disebut dengan komunikasi pemasaran terpadu, Integrated Marketing 

Communication (IMC). Tujuannya adalah menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/ membujuk, dan atau mengingatkan mahasiswa atas jasa/ 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal kepada jasa/produk 

yang ditawarkan PTS yang bersangkutan.  

Intergrasi seluruh pendekatan komunikasi pemasaran itu memang 

merupakan elemen penting dari IMC, namun terdapat elemen yang lebih 
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penting dari hal tersebut, yaitu paradigm komunikasi pemasaran yang 

berfokus pada konsumen. Maksudnya, seluruh komunikasi pemasaran yang 

dilakukan haruslah difokuskan pada apa yang diharapkan ada dibenak 

konsumen. Dalam hal ini PTS harus mulai memikirkan kegiatan komunikasi 

pemasaran terpadu untuk mendapatkan ‘tempat di hati’ mahasiswanya. 

Dalam konteks ini PTS dapat dianalogikan sebagai perusahaan. Suatu 

perusahaan untuk dapat mencapai market share yang luas dan 

mempertahankannya memerlukan strategi pemasaran yang matap. 

Karena pertimbangan tersebut, dalam konsep IMC dapat dilihat 

elemen yang paling esensisal dari keseluruhan proses pengembangan merek 

produk atau jasa adalah pemahaman mendalam terhadap konsumen dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Hanya dengan 

memahami seluk beluk mahasiswanya, maka PTS mampu membangun 

strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi: terintegrasi tak hanya daris 

sisi media dan pendekatan yang dijalankan, tapi yang justru penting adalah 

pengintegrasian strategi komunikasi pemasaran di benak mahasiswa. 

Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Semarang dalam rangka menarik 

perhatian konsumen (calon mahasiswa baru) selalu berkompetisi dengan 

PTS lainnya dalam melakukan strategi komunikasi pemasaran jasa 

pendidikan tinggi. Untuk menyusun dan mensukseskan strategi komunikasi 

pemasaran tersebut, maka dibentuk sebuah tim khusus pemasaran Udinus 

yang dipimpin oleh  ketua admisi. Strategi tersebut menghasilkan prestasi 
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yang relatif bagus dengan indikasi jumlah mahasiswa hasil penerimaan 

mahasiswa baru empat tahun terakhir pada tahun ajaran (TA)2007/2008-

2010/2011) sebanyak 8584 orang. Masing-masing jumlah mahasiswa empat 

tahun terakhir dijelaskan pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah mahasiswa baru hasil PMB tahun ajaran 2007/2008 
sampai dengan 2010/2011 

        Sumber : Biro Akademik Universitas Dian Nuswantoro 2012 

Namun seiring berjalannya proses studi mahasiswa dalam 

melanjutkan perkuliahan, jumlah mahasiswa dalam melakukan registrasi 

mengalami penurunan. Dari T.A 2007/2008 hingga 2010/2011 tercatat total 

mahasiswa aktif sebanyak 8931 orang. Jadi dengan demikian ada 

mahasiswa yang tidak melanjutkan studi yaitu sebanyak 23,4%. Kondisi 

mahasiswa aktif masing-masing fakultas sebagaimana tabel-tabel berikut: 

   Tabel 1.2 
 Jumlah mahasiswa terdaftar aktif 

TAHUN MAHASISWA AKTIF 
FIK FE FBS FK FT 

2007 950 208 67 69 40 
2008 1186 340 120 104 81 
2009 1167 263 83 174 30 
2010 1239 353 111 213 57 

TOTAL 4542 1164 381 560 208 
6855 

         Sumber : Pusat Sistem Informasi UDINUS 2012 
   

 

TAHUN MASA PMB 
FIK FE FBS FK FT 

2007 1400 332 143 129 59 
2008 1495 448 157 138 127 
2009 1429 344 115 201 48 
2010 1476 427 135 257 71 

TOTAL 5800 1551 550 725 305 
8931 
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Berikut grafik perbandingan jumlah mahasiswa pada masa PMB dengan 

mahasiswa Aktif T.A 2007/2008 s/d 2010/2011: 

Gambar 1. Grafik perbandingan jumlah mahasiswa PMB dan Aktif 
T.A 2007/2008-2010/2011  

 

 Grafik menunjukkan adanya garis pada mahassiwa aktif memiliki angka 

yang lebih rendah di bawah garis mahasiswa pada masa PMB. Jadi dengan 

demikian ada mahasiswa yang tidak melanjutkan studi yaitu mahasiswa FIK 

sebanyak 21,6%, FE 24,8%, FBS 30,7% dan FT 31,8%. 

Berdasarkan data sistem informasi Udinus penurunan jumlah 

mahasiswa disebabkan dengan adanya mahasiswa yang memutuskan untuk 

cuti dan mangkir. Berikut data kondisi PMB, mahasiswa aktif, cuti dan 

mangkir T.A 2010/2011: 

     Tabel 1.3. Jumlah mahasiswa terdaftar pada awal PMB, 
    aktif, cuti dan mangkir T.A 2010/2011 

Jumlah Awal Mahasiswa Aktif Cuti Mangkir 

2366 1973 8 385 
        Sumber : Pusat Sistem Informasi UDINUS 2011 
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Pada Tabel 1.3 menunjukkan jumlah mahasiswa T.A 2010/2011 

yang memutuskan tidak melakukan registrasi bekerlanjutan yaitu mahasiswa 

terdaftar dengan status cuti dan mangkir. Sebagian besar mahasiswa 

memutuskan untuk mangkir sebanyak 385 orang dan cuti sebanyak 8 orang. 

Jadi, Udinus telah kehilangan sejumlah 393 atau 16,7% mahasiswa terhitung 

mulai masa PMB  hingga sekarang. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada mahasiswa Udinus 

berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan jasa 

PTS, khususnya Udinus tidak serta merta hanya tergantung pada penerapan, 

penetatapan atau pengembangan komunikasi pemasaran pada awal 

penjualan saja. Secara faktual, berbagai upaya komunikasi pemasaran yang 

dilakukan tim pemasaran Udinus dinilai rendah dan tidak terintegrasi 

dengan baik bagi kepentingan civitas mahasiswanya dibandingkan pada 

masa PMB. Fenomena tersebut diduga pada mulanya mereka hanya dapat 

memahami calon mahasiswa melalui penjualan awal atau pada masa PMB 

secara langsung kepada mereka. Namun seiring perkembangan Udinus yang 

semakin besar dan pasar makin luas, maka pengambil keputusan pemasaran 

Udinus kehilangan kontak dengan civitas mahasiswanya. 

Menurunnya jumlah mahasiswa merupakan faktor yang harus 

disikapi dengan serius. Kondisi ini mutlak memerlukan strategi komunikasi 

pemasaran jasa yang handal agar mampu bersaing dan establish. Di samping 

itu Udinus harus mampu mengetahui faktor-faktor yang menjadi kunci 

sukses pemasaran jasa, yaitu dengan mengetahui faktor lingkungan 
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eksternal dan internal yang mempengaruhi perilaku mahasiswa. Mereka 

kurang menyadari bahwa dalam melanjutkan studi di Udinus mahasiswa 

mempertimbangkan hal yang paling kompleks. Bagi mahasiswa Udinus 

untuk melakukan registrasi yang berkelanjutan hingga masa kelulusan 

adalah keputusan yang high involvement. 

Faktor-faktor lingkungan tersebut dikaitkan dengan karakteristik 

sosial dan pribadi (psikografis) mahasiswanya. Dengan demikian pihak 

perguruan tinggi mampu mengetahui apa yang diharapkan mahasiswanya 

terhadap perguruan tinggi, serta dapat mengkomunikasikan daya tarik 

potensial yang dimiliki sehingga mampu memanfaatkan dengan baik dan 

dapat menerapkan kegiatan komunikasi pemasaran jasa yang fokus dan 

lebih efektif lagi. 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada dasarnya mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 

tergolong sebagai konsumen pemeberi keputusan pembelian yang high 

involvement. Dalam memilih PTS mahasiswa mempertimbangkan hal yang 

paling kompleks. Mereka akan mempertimbangkan apakah PTS yang 

mereka pilih sudah tepat atau belum. Hal ini ditunjang dengan keinginan 

atau kebutuhan mahasiswa terhadap PTS terpenuhi atau tidak. Keinginan-

keinginan tersebut menentukan keputusan mahasiswa untuk tetap 

melanjutkan studinya (registrasi) hingga masa kelulusan. 

  PTS harus mampu menempati posisi ‘merek’ yang menonjol dan 

penting dalam pikiran mahasiswa dibanding dengan PTS pesaing lainnya. 
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Upaya pemasaran yang dilakukan adalah dengan menerapkan strategi 

komunikasi pemasaran yang terintegrasi. 

  Akan tetapi fenomena yang sering terjadi adalah para pemasar PTS 

hanya tergantung pada penerapan, penetatapan atau pengembangan 

komunikasi pemasaran pada awal penjualan saja. Secara faktual, berbagai 

upaya komunikasi pemasaran yang dilakukan dinilai rendah dan tidak 

teritegrasi dengan baik bagi kepentingan civitas mahasiswanya 

dibandingkan pada masa PMB. Dalam mengembangkan merek produk dan 

jasa PTS melalui konsep komunikasi pemasaran yang terintegrasi, tim 

pemasar PTS diduga kurang menyadari dan memahami secara mendalam 

faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku mahasiswanya. 

Hal ini terjadi pada salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Dian 

Nuswantoro (Udinus) yang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) di Semarang.  

  Dalam penelitian ini diangkat sebuah permasalahan yang terjadi 

pada kondisi mahasiswa di Udinus. Udinus mengalami ketidakonsistenan 

jumlah mahasiswa melakukan registrasi. Seperti yang dijelaskan pada         

sub latar belakang menunjukkan adanya penrununan jumlah mahasiswa 

pada masa PMB dan Aktif T.A 2007/2008-2010/2011 sebesar 23,4%.            

Tabel 1.3 menunjukkan adanya penurunan jumlah mahasiswa aktif T.A 

2010/2011 terhitung dari masa PMB hingga saat ini sebesar 16,7%. Hal ini 

disebabkan adanya mahasiswa yang memutuskan untuk cuti dan mangkir. 

Oleh karena itu penelitian tentang pengaruh faktor sosial dan psikografis 
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terhadap keputusan mahasiswa melakukan registrasi ini perlu untuk 

dilakukan. Adapun masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor sosial mempengaruhi keputusan mahasiswa melakukan 

registrasi akademik. 

2. Apakah faktor psikografis mempengaruhi keputusan mahasiswa 

melakukan registrasi akademik. 

3. Apakah faktor sosial dan psikografis secara bersamaan mempengaruhi 

keputusan mahasiswa melakukan registrasi akademik. 

4. Jika ada pengaruh seberapa besar kontribusi pengaruh faktor sosial dan 

psikografis terhadap keputusan mahasiswa melakukan registrasi 

akademik. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial terhadap keputusan mahasiswa 

melakukan registrasi akademik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor psikografis terhadap keputusan 

mahasiswa melakukan registrasi akademik. 

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial dan psikografis secara 

bersamaan terhadap keputusan mahasiswa melakukan registrasi akademik. 

4. Untuk mengetahui besarnya kontribusi, jika ada pengaruh secara parsial 

atau simultan faktor sosial dan psikografis terhadap keputusan mahasiswa 

melakukan registrasi akademik. 
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1.4. Kegunaan Peneitian 

1.4.1. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi konstribusi 

pemikiran ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan ilmu 

strategi komunikasi pemasaran terintegrasi (IMC), khususnya pada studi 

pembelajaran koginisi dan pengolahan Informasi yang dikemukakan oleh 

Hawskin, Best dan Motherbaugh, dan teori atribusi oleh Firtz Heider. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan teori-teori tersebut khususnya 

yang berkaitan dengan perilaku konsumen. 

1.4.2. Praktis 

Sebagai konstribusi informasi yang berguna bagi pemasaran 

Udinus dalam perencanaan dan pengembangan strategi komunikasi 

pemasaran yang terintegrasi melalui pemahaman secara mendalam pada 

faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi keputusan mahasiswa, 

dalam upaya peningkatan jumlah mahasiswa melakukan registrasi.  

1.4.3. Sosial 

Sebagai salah satu dasar pertimbangan masyarakat dalam 

mengelola dan mengembangkan perusahaan jasa pendidikan, khususnya 

lembaga pendidikan tinggi. 
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1.5. Kerangka Teori 

1.5.1. Penelitian terdahulu (State of the Art) 

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor sosial 

dan psikografis terhadap keputusan pembelian konsumen dilakukan oleh  

beberapa para peneliti sebagai berikut: 

1. Kurtuldu, dkk (2011: 1397-1405), dalam “The Impact of Social Faktors 

Affecting Consumer Behaviour on Selecting Characteristics of 

Irankhodro© Cars” mengidentifikasikan bahwa secara simultan 

indikator kelompok referensi, keluarga, peran dan status mempengaruhi 

karakteristik pembelian mobil. Penelitian ini mengambil sampel 

sebanyak 261 responden Iran pelanggan toko mobil “Saipa”. Dengan 

menggunakan uji Single sampel T-test dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikansi faktor kelompok referensi = 0,007, keluarga = 0,000  dan 

status sosial = 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka ketiga faktor tersbut 

memberikan pengaruh terhadap pemilihan mobil. 

2. Semuel, dan Novia (2007: 23-80), dalam “Perilaku dan Keputusan 

Pembelian Konsumen Restoran Melalui Stimulus 50% Discount di 

Surabaya” .Variabel perilaku konsumen yang digunakan adalah sosial, 

personal, psikologi dan budaya, sedangkan keputusan pembelian diamati 

melalui bentuk proses pengambilan keputusan pembelian meliputi Fully 

Planed Purchase, Partially Planed Purchase, dan Unplanned 

Purchase.Hasil penelitian dari 100 responden menunjukkan bahwa 

stimulus “50% discount” yang diberikan melalui faktor sosial (sig 0,045) 
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dan psikologi (sig 0,034) berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

pengambilan keputusan, sedangkan faktor budaya (0,380) dan personal 

(sig 0,832) tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 

3. Yi Lin dan Shih Yu (2012: 3-5) dengan judul “The Impact of Lifestyle 

and Money Attitude on Purchase Decisions: The Moderating Effect of 

Marketing Stimulation and Personal Value” Studi ini menggunakan 

populasi mahasiswa aktif dari 24 Universitas di Taiwan, 50 mahasiswa 

dari National Changhua Normal University dipilih sebagai pre-test 

sample. Lin dan Yu mengemukakan terdapat pengaruh yang signifikan 

faktor pengaruh gaya hidup aktivitas, minat dan opini (AIO) secara 

simultan terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

hasil analisis regresi (Anova) dengan F hitung 161,357 dan nilai 

probabilitas 0,000 < 0,0001. Kontribusi yang dihasilkan sebesar 32,3%. 

Nilai DW diidentifikasi sebesar 1,962 menunjukkan tidak terjadinya 

autokorelasi antara residual.  

4. Mandey (2005: 92-100), dalam “Pengaruh Faktor Gaya Hidup Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen” mengidentifikasikan bahwa secara 

simultan faktor gaya hidup terdiri dari aktifitas, minat dan opini (AIO) 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini 

mengambil sampel sebanyak 144 responden pelanggan toko sepatu 

Edward Forerr di kota Manado mengidentifikasikan pengukuran variabel 

aktifitas (x.1), minat (x.2), opini (x.3) dan keputusan pembelian (y). Hasil 

penelitian menunjukkan dari ketiga variabel gaya hidup AIO hanya 



14 

 

variabel opini yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji t hitung sebesar 2,793 pada 

signifikansi 0,008 lebih kecil dari nilai kritis 0,05. Meskipun secara 

parsial faktor aktifitas dan minat berpengaruh tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepatu di Manado, namun secara simultan dapat 

disimpulkan keputusan pembelian sepatu oleh masyarakat Manado 

disebabkan variasi gaya hidup (AIO). 

5. Yuliana, (2010) dalam “Pengaruh Gaya Hidup pada Keputusan 

Pembelian Pakaian Batik Danar Hadi”. Penelitian ini 

mengidentifikasikan adanya pengaruh faktor gaya hidup terdiri dari 

aktifitas, minat dan opini (AIO) terhadap keputusan pembelian pakaian 

Batik Danar Hadi. Target populasi dalam penelitian ini adalah responden 

yang telah melakukan pembelian batik tulis Danar Hadi berusi minimal 

20 tahun. Jumlah sampel sebanyak 110 responden dengan non 

probability sampling menggunakan teknik dan penarikan sampel secara 

accidental sampling. Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel gaya hidup terhadap keputusan pembelian dengan 

menggunakan uji t. Hasil dari analisis uji t tersebut diketahui gaya hidup 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini terbukti 

dengan tingkat signifikansi untuk variabel gaya hidup  adalah                  

0,000 < 0,05 atau 5%.  
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1.5.2. Paradigma penelitian 

 Penelitian tentang ‘Pengaruh Faktor Sosial dan Psikografis 

terhadap Keputusan Mahasiswa Melakukan Registrasi Akademik’ ini 

menggunakan paradigma positivistik. Paradigma positivistik secara 

ontologis meyakini adanya realitas yang naif yang benar-benar nyata tetapi 

dapat ditangani dan realitas tersebut diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang 

berlaku secara universal.  

Kemudian secara metodologi penelitian yang digunakan juga 

menggunakan pendekatan postivistik. Sangadji dan Sopiah (2010:106) 

memandang kenyataan (realitas) sebagai suatu yang berdimensi tunggal, 

fragmental dan bersifat tetap. Penggunaan pengukuran disertai analisis 

secara statistik sehingga penelitian mengimplikasikan bahwa pendekatan ini 

menggunakan metode kuantitatif. 

Pendekatan positivistik menekankan penelitian yang terdiri dari 

hipotesis tentang penyebab terjadinya masalah tersebut melalui teori-teori 

dan hasil penelitian yang telah dikaji kebenarannya secara rasional. 

Penelitian lebih bersifat verifikasi terhadap teori yang telah ada. Mencari 

fakta-fakta atau sebab-sebab dari gejala sosial masyarakat tanpa 

meperhatikan keadaan individu secara utuh. Metode positivistik ini 

menggunakan pendekatan cross section studies (pada waktu tertentu) seperti 

sensus penduduk. 

 Dalam penelitian ini pendekatan positivistik ini digunakan untuk 

melihat fenomena atau realitas yang ingin dicari kebenarannya adalah 
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pengaruh faktor sosial dan psikografis terhadap keputusan mahasiswa 

melakukan registrasi dalam kerangka dasar teori perilaku konsumen melalui 

pendekatan teori kognisi dan pemrosesan informasi, dan atribusi oleh Fritz 

Heider melalui pengukuran statistik (kuantitatif).  

1.5.3. Tradisi Sosiopsikologis 

Tradisi sosiopsikologis dalam literatur komunikasi mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat pada bagaimana seseorang berfikir tentang 

pelaku komunikasi sebagai individu. Menurut Littlejohn (2009: 97) tradisi 

dimodelkan pada penelitian tentang perilaku manusia. Dasar tradisi adalah 

konsistensi perilaku seseorang terhadap situasi. Salah satu tujuan dari 

psikologi adalah untuk mengidentifikasikan serta mengukur kepribadian dan 

sifat individu. 

 Salah satu persoalan yang sentral pada tradisi ini adalah bagaimana 

seseorang mengolah informasi dan menyusunnya ke dalam sistem kognitif. 

Seseorang menerima banyak informasi setiap hari. Beberapa informasi ini 

adalah fakta, sedangkan beberapa adalah informasi yang bermuatan nilai dan 

opini, informasi yang yang meminta tindakan. Seseorang akan mengatur dan 

menyimpan informasi, serta bagaimana kognisi membantu perilaku 

seseorang. Beberapa teori kesadaran yang sangat penting pada literatur 

komunikasi diantaranya adalah teori persuasi (Atribusi).  

Para peneliti pada tradisi ini tertarik dalam mengelompokkan ciri 

komunikasi, bahkan yang lebih penting lagi adalah pemahaman apa yang 

ada di balik perilaku. Dengan kata lain, pernyataan-pernyataan tentang apa 
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yang mendorong perilaku dan proses mental yang digunakan untuk 

mengambil keputusan mengenai apa yang harus dikatakan serta bagaimana 

seseorang harus bereaksi pada situasi komunikasi yang paling tinggi disini. 

 Pada penelitian ini yang berjudul ‘Pengaruh Faktor Sosial dan 

Psikografis terhadap Keputusan Mahasiswa Melakukan Registrasi’ 

membahas mengenai perilaku konsumen (mahasiswa) yang dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan mahasiswa. Mahasiswa memperoleh informasi 

berdasarkan pengalaman lingkungan sosial dan psikografisnya, dan 

mengatur dan menyimpan informasi tersebut ke dalam memori. Informasi 

yang disimpan menjadi faktor-faktor penyebab (persuasi) yang mendorong 

mahasiswa berperilaku. Dengan demikian tradisi sosiopsikologis menjadi 

sudut pandang tradisi yang digunakan dalam penelitian ini. 

1.5.4. Teori Kognisi dan Pengolahan Informasi  

 Teori ini menekankan pada proses mental yang terjadi artinya 

proses belajar ketika seseorang memproses informasi dengan menggunakan 

proses mental yang disadari. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu 

masalah maka seseorang tersebut akan menggunakan seluruh kreatifitasnya, 

pengetahuan dan pengalam mereka untuk menyelesaikan masalah, 

Ferrinadewi (2008: 75).  

 Pada teori kognisi dan pemrosesan informasi  pada penelitian ini 

akan menjelaskan bagaimana individu (mahasiswa Udinus) mengatur dan 

menyimpan informasi di dalam memori, serta bagaimana kognisi membantu 

membentuk perilaku mereka. Di dalam memori ini seseorang akan 
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menyimpan berbagai informasi terbaru ataupun lama hasil pengalaman 

sebelumnya. Informasi-informasi tersebut terlebih dahulu akan disimpan 

dalam memori jangka pendek (short term memory). 

 Memori jangka pendek ini sangat terbatas ukurannya. Artinya, 

tidak banyak informasi dapat disimpan di sini karena memori ini mudah 

sekali menjadi penuh akibat proses perceptual yang terjadi terus-menerus. 

Dengan demikian, untuk mengatasi kelemahan STM ini, maka seseorang 

cenderung mengevaluasi informasi mana yang relevan baginya. Informasi 

relevan akan tetap disimpan dalam memori ini. Akan tetapi, beberapa 

informasi relevan akan pindah ke memori jangka panjang (long term 

memory) atau disebut LTM. 

 LTM adalah memori yang durasinya lebih lama bahkan cenderung 

bersifat permanen. Informasi yang masuk ke dalam LTM akan disimpan 

sesuai dengan prinsip-prinsip pengorganisasian yang telah dikembangkan 

oleh konsumen berdasarkan pengalaman masa lalu dan karakteristik 

pribadinya. Perpindahan STM ke LTM dipengaruhi oleh banyak sedikitnya 

pengulangan informasi. Tahap pemrosesan informasi inilah merupakan 

tahapan di mana terjadi perpindahan STM ke LTM ketika seseorang merasa 

bahwa informasi baru tersebut relevan dengan kebutuhannya. 

 Menurut Hoch (1948) dan Deighton (1989) dalam Ferrinadewi 

(2008) membagi proses belajar kognisi seseorang diperoleh dari sumber 

pembelajaran informasi konsumen terhadap produk dan jasa yang diperoleh 

secara: 
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1.  tidak langsung (knowledge by description), yaitu informasi yang 

diperoleh secara verbal atau melalui sebuah iklan. Namun bagi pemasar 

cara semacam ini kurang efektif karena seringkali pemasar jadi 

kehilangan kredibilitas karena kecenderungan terlalu persuasif dan 

konsumen umumnya tidak menyukai atau tidak terdorong untuk lebih 

banyak mempelajari produk yang ditawarkan. 

2. langsung (knowledge by acquitance),  yaitu informasi yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama atau dari pengalaman langsung diri sendiri 

maupun orang lain. Informasi yang diperoleh melalui pengalaman 

memiliki daya pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku konsumen.  

Informasi yang diperoleh dari pengalaman memiliki daya pengaruh 

yang lebih besar terhadap perilaku konsumen. Konsumen sering tergerak 

melakukan sesuatu setelah mengalami sendiri hal tertentu. Kendali utama 

ada di tangan konsumen. Konsumen memiliki semacam hak prerogative 

mana informasi yang akan diproses lebih lanjut dan apakah proses tersebut 

akan terus berlangsung atau dihentikan begitu saja. 
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Hawskin, Best dan Motherbaugh (2007: 322) menjelaskan 4 proses 

pembelajaran dan memori pada individu: 

         Gambar 1.2. Proses Belajar dan Memori   

  (Pemrosesan informasi) 

 

Sumber: Hawskin, Best, Motherbaugh (2007: 322) 

Seseorang mendapatkan  lebih daripada perilaku mereka melalui 

proses belajar. Proses belajar adalaha dimana konsumen (individu) 

mendapat informasi produk/dan jasa berdasarkan pengalamannya baik 

melalui media, maupun lingkungannya. Proses belajar, merupakan 
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perubahan organisasi LTM atau perilaku, dan akibat dari pemrosesan 

informasi. 

Gambar diatas menjelaskan jika diilustrasikan pada penelitan ini 

adalah mahasiswa mungkin menyukai studi di Udinus karena manfaat 

produk dan jasa yang diberikan disimpan dalam  memori jangka panjang 

(LTM). Manfaat produk dan jasa Udinus awalnya diperoleh dari pengalamn-

pengalamnnya dan disimpan ke dalam memori jangka pendek (STM)  

melalui sistem persepsi. Akan tetapi, referensi harga kemungkinan juga 

diambil dari LTM sebagai poin perbandingan untuk membantu membuat 

suatu keputusan. Pada akhirnya, persepsi-persepsi produk dan jasa Udinus 

yang dihasilkan mengasosiasikannya dengan manfaat-manfaat produk dan 

jasa yang disukai dan sesuai keinginan mahasiswa, kemungkinan diup-date 

dan disimpan ke dalam LTM sebagai konsekuensi dari proses perbandingan. 

Mahasiswa tergolong jenis pembeli yang high-involvement dalam 

melakukan pembelian produk dan jasa Udinus. Dalam hal ini, maka 

mahasiswa melakukan proses belajar atas seluruh informasi berdasarkan 

pengalamn-pengalaman produk dan jasa tersebut dan disimpan ke dalam 

LTM.  

Pemasar Udinus perlu mengetahui dan memahami informasi-

informasi (material) situasi yang dipelajari oleh mahasiswanya. Hawskin 

dkk (2007: 330) membagi dua jenis prosedur bagi pemasar produk untuk 

memahami  low-high involvement pada konsumen dalam proses belajar 

informasi yaitu classical dan operant conditioning. Classical conditioning 
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cenderung terjadi pada situasi keterlibatan rendah (low involvement), 

sedangkan operan conditioning cenderung pada situasi keterlibatan tinggi                           

(high involvement).   

Operan conditioning merupakan jenis pengaruh pembelian 

konsumen yang tergolong high involvement melalui pengalaman dalam  

pemakaian produk atau jasa (sample).  Jikakonsumen menyukai dan merasa 

puas dalam pemakaian produk maka akan melakukan pembelian secara 

berkesinambungan. Berikut ilustrasi yang menggambarkan mahasiswa 

dalam melakukan registrasi di Udinus pada proses pembelajaran melalui 

operant conditioning. 

Gambar 1.3. Proses Pembelian Mahasiswa pada Produk dan Jasa 

Udinus 
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Sumber: berdasarkan  ilustrasi proses pembelian konsumen oleh Hawskin,                          
dkk (2007:333) 
 

Ilustrasi gambar di atas menjelaskan bahwa pada awalnya pada 

masa PMB, mahasiswa mendapatkan informasi (stimuli) mengenai produk 

dan jasa Udinus melalui media periklanan atau orang lain, dan pada akhirnya 

mereka tertarik dan memutuskan untuk studi di Udinus. Adanya sebuah 

penguatan, dimana mahasiswa menyukai studi di Udinus memungkinan 

merespon stimuli meningkat. 
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Sepanjang berjalannya waktu  studi, mahasiswa tentunya terus-

menerus mencari informasi mengenai penawaran-penawaran mengenai 

manfaat produk dan jasa yang menguntungkan, yang mungkin didapatkan 

sesuai dengan kebutuhannya baik melalui pengalaman diri sendiri dan orang 

lain (knowledge by acquitance).  Pengalaman atas penggunaan produk dan 

jasa menjadikan pengaruh  mahasiswa untuk tetap studi di Udinus. Jika 

mereka menyukainya dan merasa puas menggunakan produk dan jasa 

Udinus untuk kesekian kalinya, akan memberikan pengaruh yang kuat pada 

keputusan mahasiswa  melakukan registrasi hingga masa kelulusan.  

Dengan demikian studi kognisi dan pengolahan informasi 

diharapkan dapat dijadikan pendekatan bagi  tim pemasaran Udinus untuk 

memahami proses pembelajaran informasi yang diterima mahasiswa 

berdasarkan pengalaman-pengalamanya atas produk dan jasa Udinus. Tim 

pemasaran Udinus dapat mengembangkan komunikasi pemasaran produk 

dan jasa Udinus sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya. 

1.5.5. Teori Persuasi (Atribusi) 

Di dalam penelitian perilaku konsumen pada literatur komunikasi 

dihubungkan dengan pendekatan teori Atribusi. Perubahan sikap atau 

penilaian mahasiswa dari sikap menolak, atau mendukung suatu pandangan 

atau gagasan mengenai produk dan jasa Udinus, maka mahasiswa harus 

menerima informasi berdasarkan pengalaman lingkungan sosial dan 

psikografisnya yang mampu menghasilkan pengaruh persuasif. Teori 

Atribusi menjadi dasar untuk memahami bagaimana interpretasi dan 
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persuasi di antara individu. Teori Atribusi adalah teori yang tentang 

bagaimana manusia menerangkan perilaku orang laian maupun perilakunya 

sendiri dan akibat dari perilakunya yang dipertanyakan, misalnya: sifat-sifat, 

motif, sikap, dan sebagainya. 

Kondisi jiwa seseorang terhadap respon yang diterimanya dan 

diamatinya kemudian tersimpulkan pada sebuah aksi dan diwujudkan dalam 

proses belajar. Atribusi menjadi salah satu teori yang digunakan dalam 

proses belajar, yang diharapkan dapat menjelaskan penyebab dari suatu 

kejadian. 

   Menurut Morrisan (2010: 12) Atribusi adalah sebuah teori yang 

membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami 

penyebab-penyebab perilaku seseorang dan orang lain. Teori ini 

menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang 

dilakukan diri sendiri atau orang lain, dan menjelaskan proses yang terjadi 

dalam diri kita sehingga kita memahami tingkah laku kita dan orang lain. 

Firtz Heider dalam Littlejohn (2009: 102) dan Morrisan (2010: 12) 

pendiri teori Atribusi, mengemukan beberapa penyebab yang mendorong 

orang memiliki tingkah laku tertentu yaitu sebagai berikut: 

1. penyebab situasional (orang dipengaruhi oleh lingkungannya) 

2. adanya pengaruh personal (ingin mempengaruhi sesuatu secara prbadi) 

3. memiliki kemampuan (mampu melakukan sesuatu) 

4. adanya usaha (mencoba melakukan sesuatu) 

5.memiliki keinginan (ingin melakukan sesuatu) 
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6.adanya perasaan (perasaaan menyukai sesuatu) 

7.rasa memiliki (ingin memiliki sesuatu) 

8.kewajiban (perasaan harus melakukan sesuatu) 

9.diperkenankan (diperbolehkan melakukan sesuatu) 

Berbagai tingkah laku dapat muncul karena hanya satu penyebab 

atau sebaliknya satu tingkah laku dapat muncul karena lebih dari satu 

penyebab. Teori Atribusi ini menjadi kontribusi pada perilaku mahasiswa 

dalam mengambil keputusan registrasi paada udinus. Keputusan mahasiswa 

tersebut muncul karena didorong oleh penyebab-penyebab (atribusi) 

tertentu. Penyebab-penyebab tersebut dihasilkan dari informasi yang 

diperoleh mahasiswa berdasarkan pengaruh lingkungannya (sosial dan 

psikografis), yaitu pengalaman orang lain dan diri sendiri.  

1.5.5. Perilaku dan Keputusan Pembelian Konsumen 

 Pada layanan jasa seperti institusi pendidikan sangat memerlukan 

komunikasi untuk menerapkan pemasaran yang efektif dengan pasar dan 

publik mereka. Komunikasi yang efektif merupakan hasil dari suatu proses 

pemikiran  yang tergabung dengan pengetahuan yang mendalam mengenai 

kebutuhan, aspirasi, dan sikap-sikap kelompok  sasaran titik tolak  dan titik 

akhir pemikiran kita harus kita letakkan pada konsumen. Proses berawal 

dari pemahaman-pemahaman pemasar mengenai keinginan-keinginan dan 

kebutuhan pasar (konsumen). 

 Tujuan pemasaran  sendiri adalah memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan konsumen dengan cara yang lebih baik 
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daripada para pesaing. Hal tersebut penting bagi pemasar untuk memahami 

“mengapa dan bagaimana’ tingkah laku konsumen sehingga membuat 

perusahaan dapat mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan, 

dan mendistribusikan produknya secara lebih baik,                                   

Sumarwan, dkk (2011:181) 

  Menurut Kotler (2009:166) perilaku konsumen adalah studi 

tentang bagaimana individu, kelompok atau organisasi memilih, membeli, 

menggunakan, dan bagaimana barang,  jasa, ide atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pada mulanya penjual dapat 

memahami konsumen dengan baik melalui pengalaman penjualan produk 

atau jasa secara langsung kepada mereka. Namun seiring perkembangan 

perusahaan yang semakin besar dan pasar yang kian luas, para pengambil 

keputusan pemasaran kehilangan kontak dengan konsumen. Kini, untuk 

dapat memahami perilaku mereka diperlukan riset konsumen. Perusahan 

harus mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada yang pernah dilakukan 

untuk menyelenggarakan kajian tentang konsumen, upaya untuk 

mempelajari lebih dalam tentang kajian tentang konsumen. 

 Perilaku konsumen perlu diteliti lebih lanjut karena memiliki 

perspektif pengaruh konsumen. Perspektif tersebut memandang perilaku 

konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang, karena pelbagai 

alasan, berhasrat mempengaruhi atau mengubah perilaku itu, termasuk 

mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan dan 
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perlindungan konsumen serta kebijakan umum, Engel, Blackwell dan 

Miniard (2007:45). 

 Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

budaya, sosial, pribadi dan psikologi. Pemahaman konsep tersebut 

digambarkan dalam model perilaku konsumen sebagai berikut: 

Gambar 1.4. Model perilaku konsumen 
 

 

 

 

 

 
 Sumber : Kotler dan Amstrong (1996), Pradnya & Made (2005: 53).  
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1. Bagaimana karakteristik lingkungan pembeli, budaya, sosial, 

kepribadian, psikologis mempengaruhi perilaku pembeli. 

2. Bagaimana pembeli membuat keputusan pembelian. 

  Kotler dan Amstrong (1996) mengidentifikasikan pengaruh faktor 

budaya, sosial, kepribadian dan psikologis dalam pengambilan keputusan 

pembelian sebagai berikut: 
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a. Faktor budaya 

Faktor yang paling luas dan paling abstrak yang mempengaruhi 

pembelian konsumen, yang terdiri dari pemahaman budaya, subbudaya, 

dan kelas sosial. 

b. Faktor sosial 

Perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti 

kelompok acuan (referensi), keluarga, serta peran dan status sosial. 

c. Faktor kepribadian 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor pribadi (individu), seperti 

usia&tahap siklus hidup, pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, kepribadi dan 

konsep diri. 

d. Faktor psikologis 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti motivasi, 

persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap. 

1.5.5.1. Faktor sosial mempengaruhi keputusan pembelian 

 Dari berbagai faktor pengaruh keputusan pembelian konsumen 

Eagel, Blackwell dan Miniard (2007:347) menyatakan bahwa perilaku 

kadang lebih dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan sosial daripada sikap 

pribadi.   

Menurut J-Paul, dkk (2005), pada peran sosial, selain menarik 

minat pembelian konsumen itu sendiri, produk atau jasa yang dihasilkan 

harus pula dapat menarik pihak-pihak yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi konsumen. Hal ini dilakukan agar konsumen dapat diyakini 
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atau merasa yakin atas produk ataupun jasa yang dipilihnya. Jika konsumen 

awalnya tidak tertarik pada produk atau jasa yang dihasilkan, namun pihak-

pihak dari lingkungan sosial yang memiliki pengaruh terhadap keputusan 

konsumen merasa tertarik maka konsumen secara langsung ataupun tidak 

langsung akan dipengaruhi. 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, meliputi 

kelompok referensi, pembuat keputusan keluarga, peran dan status. 

1.5.5.1.1. Pengaruh kelompok referensi 

 Diperkenalkan pertama kali beberapa dasawarsa yang lalu oleh 

Hyman, dan didefnisikan sebagai orang atau kelompok orang yang 

mempengaruhi secara bermakna perilaku individu. Kelompok referensi 

memberikan standar (norma) dan nilai yang dapat menjadi perspektif 

penentu bagaimana seseorang berfikir dan berperilaku, Engel, Blackwell 

dan Minniard (2007: 166).  

 Kelompok referensi terdiri dari semua kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

manusia. Kelompok referensi berpengaruh terhadap cara konsumen dalam 

memilih. Kotler (2009:170) mendefinisikan kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan, terdiri dari: 

a) Kelompok primer,  merupakan kelompok berinteraksi dengan seseorang 

secara terus menerus dan informal. Kelompok ini meliputi: keluarga, 

teman, tetangga, rekan kerja. 
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b) Kelompok sekunder, merupakan kelompok berinteraksi yang tidak begitu 

rutin dan cenderung lebih formal. Kelompok ini meliputi: asosiasi 

perdagangan, kelompok keagamaan, profesional. 

  Engel, Blackwell dan Minniard (2007) menjelaskan bagaimana 

pengaruh faktor sosial terhadap pengambilan keputusan konsumen. Perilaku 

konsumen dipengaruhi oleh lingkungan yang membentuk atau menghambat 

individu dalam mengambil keputusan dan berkonsumsi mereka.  Perilaku 

konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dalam kesediaan menerima 

pandangan orang lain, seperti kelompok referensi, keluarga, peranan dan 

status. Faktor-faktor pengaruh tersebut berperan penting dalam pengambilan 

keputusan. Tiga bentuk pengaruh kelompok referensi : 

2. Informasi (informational), konsumen kerap menerima opini orang lain 

sewaktu memberikan bukti yang dapat dipercaya dan diutuhkan 

mengenai realitas, Engel, dkk (2007: 174). Konsumen secara sengaja 

mencari informasi untuk mengurangi risiko salah dalam membuat 

keputusan. Konsumen yang membeli produk/jasa mencari informasi 

yang disediakan oleh kelompok referensi yang sudah memiliki 

pengalaman dalam menggunakan produk/jasa tersebut. 

a. Informasi diperoleh secara tidak sengaja, misalnya konsumen 

mendengar  kelompok referensi sedang berbicara tentang produk 

atau menggunakannya. 
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b. Informasi mungkin disalurkan kepada konsumen ketika anggota 

kelompok referensi memulai suatu proses,                                          

Supranto dan Nandan (2007: 61). 

3. Utilitarian (utilitarity), pengaruh kelompok yang diekspresikan melalui 

tekanan untuk tunduk pada norma kelompok; oleh karena itu utilitarian 

mengacu pada pengaruh normatif, Engel, dkk (2007:170).  

a. Konsumen percaya kelompok bisa mengontrol ganjaran dan 

hukuman 

b. Perilaku bisa terlihat atau bisa diketahui oleh kelompok 

c. Konsumen termotivasi untuk mendapatkan ganjaran atau 

menghindari, Supranto dan Nandan (2007:61). 

4. Ekspresi nilai (value expression),  kelompok acuan dapat melaksanakan 

fungsi nilai-ekspresif, dimana suatu kebutuhan akan hubungan 

psikologis dengan suatu kelompok tampak jelas dengan penerimaan 

norma, nilai atau perilaku dan gaya hidup kelompok tersebut  dan repons 

penyesuaian diri dibuat, walaupun tidak ada motivasi untuk menjadi 

seorang anggota. Satu hasil yang dikehendaki adalah menaikkan citra di 

mata orang lain. Hasil yang lain adalah identifikasi dengan orang yang 

dikagumi dan dihormati, Engel, Blackwell dan Miniard (2007:174). 

1.5.5.1.2.  Pengaruh keluarga 

 Anggota keluarga memberi pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

pembeli yang dibedakan menjadi dua macam antara lain: 
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a) Keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua, saudara 

kandung. Orang tua  memberikan suatu orientasi terhadap agama, politik 

dan ekonomi, ambisi pribadi, harga diri dan cinta kasih. 

b) Keluarga prokreasi, sebagai sumber keturunan yakni pasangan suami istri 

beserta anak-anaknya, memberikan pengaruh langsung terhadap perilaku 

pembelian setiap hari. Untuk produk dan jasa yang mahal sebagaian 

suami istri terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. 

 Engel, Blackwell dan Miniard, (2007:198), keputusan konsumsi 

keluarga melibatkan lima peranan yang dapat didefinisikan. Peranan-

peranan ini dipegang oleh suami, istri, anak atau anggota lain dalam rumah 

tangga. Anggota keluarga berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. 

Riset telah menunjukkan bahwa orang yang berbeda di dalam keluarga 

mungkin mengambil peranan sosial yang berbeda dan menunjukkan 

perilaku yang berbeda selama pengambilan keputusan dan konsumsi.  

Engel, Blackwell dan Miniard (2007: 196) menjelaskan 

ketrampilan berkomunikasi yang positif memungkinkan keluarga untuk 

berbagi satu sama lain kebutuhan dan preferensi mereka yang berubah 

sebagaimana berhubungan dengan kohesi dan kemampuan beradaptasi. 

Keluarga mengerjakan kebanyakan hal secara bersama dan barangkali 

memilih merek produk yang sama. Dengan demikian peran keluarga sangat 

penting di dalam studi perilaku konsumen. Keluarga adalah unit pemakaian 

dan pembelian untuk banyak produk konsumen. Keluarga adalah pengaruh 

utama pada sikap dan perilaku individu. 
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  Tiga bentuk pengaruh keluarga menurut Engel, Blackwell dan                           

Minniard (2007): 

a. Influencers : memberikan informasi kepada anggota keluarga lainnya 

tentang barang dan jasa.  

b. Gatekeeper: pihak yang mengontrol arus informasi kedalam keluarga. 

c. Deciders: pihak yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan jadi 

membeli barang atau tidak. 

d. Buyers: pihak yang sebenarnya melakukan pembelian. 

e. Users : pihak yang menggunakan atau mengkonsumsi barang. 

f. Disposers: pihak yang membuang atau tidak lagi menggunakan produk. 

  Pengambilan keputusan keluarga adalah bagaimana anggota 

keluarga berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain ketika 

membuat pilihan pembelian berdasarkan bentuk pengaruh keluarga tersebut 

(Peter, J-Paul dan Oslon, Jerry (2005). 

1.5.5.1.3. Pengaruh peranan dan status 

Kedudukan seseorang dalam kelompok dapat ditentukan 

berdasarkan peranan dan status. Setiap peran membawa status yang 

mencerminkan pengakuan umum masyarakat sesuai dengan status itu. 

Orang seringkali memilih produk-produk atau jasa yang mencerminkan dan 

mengkomunikasikan peran mereka serta status aktual atau status yang 

diinginkan dalam masyarakat. Pemasar harus menyadari potensi simbol 

status dari produk dan merek. 
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 Seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang 

hidupnya keluarga, organisasi, dan sebagainya. Peran meliputi kegiatan 

yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran 

menghasilkan status. Orang-orang memilih produk yang dapat 

mengkomunikasikan peran dan status mereka di masyarakat,                 

Morrisan (2010:132).  

Berdasarkan hasil riset, kelompok referensi, keluarga, peran dan 

status  mempengaruhi keputusan pembelian produk dan merek konsumen 

berdasarkan jenis pengaruhnya masing-masing. Faktor-faktor sosial tersebut 

merupakan dari social surrounding (lingkungan sosial) terdiri dari 

kelompok/individu yang hadir selama proses konsumsi, yang meliputi 

faktor-faktor seperti: kehadiran orang lain, karakteristik orang-orang yang 

hadir pada situasi tersebut, peranan nyata orang-orang yang hadir, dan 

interaksi interpersonal. Perubahan-perubahan pada diri individu (konsumen) 

seperti selera, serta perubahan lingkungan kondisi sosial dapat 

mengkondisikan individu pada situasi yang lebih terbatas menyangkut 

pilihan produk/jasa yang diinginkan.  

1.5.5.2.  Faktor Psikografis (AIO) Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Psikografis (Psychographic) adalah ilmu tentang pengukuran dan 

pengelompokan gaya hidup konsumen, Kotler (2002) dalam Sumarwan,          

dkk (2011: 193). Psikografis adalah pengukuran kuantitatif gaya hidup 

dengan pengukuruan AIO (aktifitas, minat dan opini).  
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Seorang peneliti lain bernama Reynald Kasali  memandang 

psikografi merupakan segmentasi berdasarkan gaya hidup. Kasali (2001: 91) 

mendefinisikan psikografis: 

“psikografis adalah segmentasi berdasarkan gaya hidup dan 
kepribadian manusia. Sedangkan gaya hidup mencerminkan 
bagaimana seseorang menghasilkan waktu dan uangnya yang 
dinyatakan dalam aktifitas, minat dan opini-opininya.” 
 
Kasali menyatakan bahwa gaya hidup mempengaruhi perilaku 

seseorang, dan akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang. 

Faktor-faktor gaya hidup konsumen merupakan bagian dari strategi 

perusahaan dalam mempengaruhi perilaku keputusan konsumen agar dapat 

menjatuhkan pilihan untuk membeli yang dipengaruhi oleh karakteristik 

gaya hidup yaitu aktifitas, minat, dan pendapat. 

Pernyataan AIO dalam studi psikografis mungkin bersifat umum 

atau spesifik. Di dalam kedua jenis, konsumen biasanya diberi skala Likert 

(dinamai menurut peneliti yang mempopulerkan metode jawaban tersebut) 

di mana orang ditanya apakah mereka sangat setuju, setuju, netral, tidak 

setuju, atau sangat tidak setuju, Engel, Blackwell dan Minniard (2007:387). 

Peter dan Oslon (1994: 463) dalam “Understanding Consumer 

Behavior” dan Joseph Plumer (1974: 33-37), “The Concept and Application 

of Life Style Segmentation” dalam Journal of Marketing, dikutip dalam 

Kunto dan Pasla (2006) dan Morissan (2010: 66) mengukur aktifitas 

manusia dalam hal: 

1) Aktifitas (activity) merupakan bagaimana mereka menghabiskan 

waktunya. 
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2) Minat (interest) merupakan tingkat keinginan atau perhatian atas 

pilihan yang dimiliki oleh konsumen.  

3) Pandangan-pandangan (opinion) baik terhadap diri sendiri maupun 

terhadap orang lain (isu-isu sosial, politik, masa depan, dan lain-lain). 

4) Karakter-karakter dasar seperi tahap yang mereka lalui dalam 

kehidupan (life cycle), penghasilan, pendidikan dan dimana mereka 

tinggal. 

    Tabel 1.5 Kategori AIO (Plummer) 
Activities 
(aktifitas) 

Interest 
(minat) 

Opinion 
(pandangan) 

Kerja Keluarga Diri mereka sendiri 
Hobi Tempat tinggal Isu social 
Peristiwa social Pekerjaan/karir Politik 
Liburan Rekreasi Bisnis 
Hiburan Mode/Fashion Ekonomi 
Organisasi Makanan Pendidikan 
Komunitas Media Produk 
Berbelanja Prestasi Masa depan 
Olah raga Hobi Budaya 
Sumber: Kasali (1998: 92) Joseph Plummer, Journal of Marketing,           
Januari 1974  

Menurut para peneliti untuk memperoleh gaya hidup, manusia 

ditanya untuk mengindikasikan apakah mereka setuju/tidak setuju dengan 

serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel gaya hidup 

dalam bentuk AIO (Activites, Interest and Opinion) yang diidentifikasikan 

berdasarkan kategori AIO sesuai dengan tabel 1.5 diatas. 

 Pernyataan AIO mungkin mengacu pada kegiatan umum dan 

motivasi individu atau mungkin bersifat spesifik. Ancangan spesifik 

berfokus pada pernyataan yang spesifik produk dan yang mengidentifikasi  
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manfaat yang dihubungkan dengan produk atau merek. Melalui pemahaman 

AIO seorang konsumen, berarti bisa diketahui apa yang dapat dijual kepada 

mereka, juga di mana atau bagaimana mereka dapat dijangkau. 

1.5.5.3. Keputusan Pembelian Konsumen 

Menurut Kottler dan Gary Armstrong (2001 : 219), terdapat tipe – 

tipe perilaku membeli berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat 

perbedaan di antara berbagai merek yang dipergunakan seperti yang 

dijelaskan pada Gambar. 1.6: 

Gambar 1.6. Tipe – tipe perilaku konsumen 

 Keterlibatan tinggi Keterlibatan rendah 

Perbedaan yang 
mendasar yang ada di 

antara merk 

Perilaku membeli yang 
komplek 

Perilaku membeli yang 
mencari variasi 

Sedikit perbedaan di 
antara merk yang ada 

Perilaku membeli yang 
mengurangi 

ketidakcocokan 

Perilaku membeli karena 
kebiasaan 

Sumber : Philip Kottler dan Gary Armstrong, Principle Marketing, Edisi 
8, Jilid 1, Erlangga 2001 : 221.  

Pada bagan tersebut terdapat empat perilaku membeli konsumen yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perilaku membeli yang kompleks (Complex Buying Behaviour) 

Perilaku membeli yang kompleks merupakan perilaku membeli 

konsumen dalam berbagai situasi bercirikan keterlibatan mendalam 

konsumen dalam membeli, dan adanya perbedaan pandangan yang 

signifikan antar merek yang satu dengan yang lain.  
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2. Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan (Dissonance-

reducing buying behaviour) 

Konsumen mungkin mengalami ketidakcocokan pasca pembelian 

(merasa tidak nyaman setelah membeli) ketika konsumen menemukan 

kelemahan – kelemahan tertentu tentang merek yang dibeli atau 

mendengar hal – hal bagus mengenai merek lain yang tidak dibeli. 

Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan dapat dijelaskan 

bahwa perilaku membeli konsumen dalam situasi bercirikan keterlibatan 

konsumen yang tinggi tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan diantara 

merek – merek yang ada. 

3. Perilaku membeli karena kebiasaan (Habitual Buying Behaviour) 

Perilaku membeli karena kebiasaan terjadi dalam kondisi keterlibatan 

konsumen yang rendah dan kecilnya perbedaan antar merek. 

Konsumen tidak mencari informasi secara ekstensif mengenai suatu 

merek, mengevaluasi sifat – sifat merek tersebut, dan mengambil 

keputusan yang berarti merek apa yang akan dibeli. 

4. Perilaku membeli yang mencari variasi 

Pelanggan menjalankan perilaku membeli yang mencari variasi dalam 

situasi yang bercirikan rendahnya keterlibatan konsumen namun 

perbedaan merek dianggap cukup berarti. Dalam kasus semacam ini, 

konsumen seringkali berganti merek. 

Berdasarkan penjelasan, maka mahasiswa perguruan tinggi 

tergolong jenis konsumen yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi (high 



40 

 

involvement). Dengan demikian upaya pemasar adalah menempatkan 

positioning merek yang menonjol dibanding pesaing lainnya dan 

menghindari ketidak cocokan mahasiswa  pada pasca pembelian (seperti 

merasa tidak nyaman), atau kelemahan-kelemahan mengenai jasa perguruan 

tinggi yang mereka pilih. 

Kottler dan Gary Amstrong (2001: 219) sebelumnya telah 

menjelaskan tipe-tipe perilaku pembelian berdasarkan tingkat keterlibatan 

konsumen. Menurut Philip Kotler (2009: 178) mengidentifikasikan tahap-

tahap dalam melakukan proses keputusan pembelian oleh konsumen 

diantaranya: 

1) Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. 

2) Pencarian informasi 

Dampak yang segera muncul sebagai akibat dari timbulnya kebutuhan 

adalah keingintahuan yang lebih besar tentang informasi produk. Secara 

umum menurut Rangkuti (2009:94) lima sumber informasi produk yang 

ingin mereka beli yaitu: 

a. Informasi internal : berasal dari pengalaman pribadi tentang 

kebutuhan produk yang sedang mereka rasakan. 

b. Informasi kelompok: sumber informasi tentang produk yang 

dibutuhkan berasal dari teman, tetangga, sahabat, dan lain-lain. 
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c. Informasi komersial: informasi diperoleh dari iklan penjelasan sales 

eksekutif melalui penjualan perorangan. 

d. Informasi publik: informasi diperoleh dari brosur yang diterbitkan 

produsen yang memuat informasi produk: teknik produk, standar 

mutu, manfaat dan kegunaan. 

e. Informasi dari pengalaman: dikumpulkan sendiri oleh konsumen dari 

pengamatan produk di pedagang eceran atau karena mencoba 

beberapa jenis produk yang berlainan. 

3) Evaluasi alternatif 

Evaluasi merek dilakukan bersamaan dengan proses informasi. 

Meskipun demikian, pada saat konsumen mengumpulkan lebih banyak 

informasi kriteria merek, mereka semakin mendekati keputusan. Merek 

yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan menjadi 

pilihan. 

4) Keputusan pembelian 

Bilamana tidak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, konsumen 

membeli produk dengan merek yang menjanjikan paling banyak atribut 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Konsumen 

bermaksud membeli suatu produk dengan merek yang paling disukai, 

tetapi berbagai faktor dapat menyebabkan penundaan pembelian, seperti 

ketidakcukupan uang, informasi yang kurang lengkap, tidak tersedianya 

merek yang diinginkan.  

 



42 

 

5) Perilaku pasca pembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan 

melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengarkan hal-hal  tidak 

menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang 

mendukung keputusannya. Tugas pemasar tidak berakhir dengan 

pembelian. Pemasar harus mengamati kepuasan pascapembelian, 

tindakan pasca pembelian, tindakan pascapembelian, dan penggunaan 

produk pascapembelian. 

a. Kepuasaan pascapembelian 

Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja 

anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen 

kecewa; jika memenuhi harapan, konsumen puas; jika melebihi 

harapan, konsumen sangat puas. Perasaan ini menentukan apakah 

pelanggan membeli produk kembali dan membicarakan hal-hal 

menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang produk itu kepada 

orang lain. 

b. Tindakan pascapembelian 

Konsumen mencari informasi yang memastikan nilai produk yang 

tinggi. Perusahaan akan memberikan informasi produk melalui 

berbagai media, iklan, melayangkan surat, buku panduan, artikel 

berita, dan menyediakan saluran yang bagus untuk memberikan 

tanggapan yang cepat terhadap keluhan pelanggan. 

c. Penggunaan dan penyingkiran pascapembelian 
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Pemasar harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan 

menyingkirkan produk atau mempertahankan produk. Perusahaan 

harus memberikan informasi yang lebih baik kepada pelanggan 

tentang (1) kapan mereka pertama kali menggunakan produk atau 

harus mengganti produk atau (2) tingkat kinerjanya saat ini. 

Perusahaan membujuk pelanggan tentang keuntungan penggunaan 

yang lebih teratur guna menanggulangi potensial masalah. 

1.5.5.4. Model Stimulus-response pada Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen (behavioristik) merupakan salah satu jenis teori 

psikologi komunikasi yang meneliti tentang karakteristik individu yang 

menjadi komunikan serta faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal 

yang mempengaruhi perilakunya. Perilaku merupakan respon atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus (rangsangan). Oleh karena itu perilaku ini 

terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organism. Dalam 

menganalisis perilaku konsumen perlu adanya pendekatan yang mendasari 

keputusan seseorang dalam melakukan pembelian.  

Pendekatan ini bertujuan mengembangkan teori dan metode untuk 

menjelaskan perilaku dan pembuatan keputusan konsumen. Studi dilakukan 

melalui eksperimen dan survey untuk menguji coba teori dan mencari 

pemahaman tentang bagaimana seorang konsumen memproses informasi, 

membuat keputusan, serta pengaruh lingkungan terhadap perilaku 

konsumen.  
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Aplikasi teori behavioristik ini berkontribusi pada kegiatan 

pemasaran, khususnya yang berhubungan dengan perilaku konsumen dalam 

membeli barang dan jasa dan untuk memuaskan berbagai keinginan dan 

kebutuhan. Barang dan jasa itu sendiri tidaklah sepenting dibanding dengan 

kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya. Produk/jasa yang 

dibeli konsumen bukanlah barangnya sendiri, tetapi kegunaan yang dapat 

diberikan. Barang atau jasa tersebut, atau dengan kata lain kemampuan 

barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Kotler (1996: 203) menjelaskan model untuk memahami perilaku 

konsumen pada sektor pemasaran produk dan jasa melalui model ‘Stimulus-

Response’ seperti gambar berikut ini: 

           Gambar 1.7. Model Stimulus-Response 

 

Sumber : Marketing Management, an Asian Perspective, By Philip Kotler, cs 
Prentice Hall, 1996: 203 
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Gambar 1.7 menjelaskan bahwa rangsangan (stimuli) pemasaran 

dan lingkungan masuk ke dalam kesadaran pembeli (Buyer’s 

consciousness). Pemasar ingin memahami bagaimana rangsangan tersebut 

berubah menjadi tanggapan-tanggapan di kotak hitam konsumen, yang 

memiliki dua bagian: Pertama, karakteristik pembeli yang mempengaruhi 

bagaimana bersikap dan bereaksi terhadap rangsangan. Kedua, proses 

keputusan pembeli itu sendiri mempengaruhi perilaku pembelian. 

Karakteristik pembelian tersebut meliputi budaya, sosial, personal dan 

psikologi. Karakteristik pembelian dan proses keputusan pembeli mengarah 

pada keputusan pembelian yang pasti. 

Proses komunikasi Stimulus-Response menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian konsumen. 

Pengambilan keputusan konsumen terbentuk karena adanya proses psikologi 

seseorang yang dipengaruhi oleh stimuli dan lingkungan organisme. Proses 

psikologi tersebut adalah proses perubahan sikap. Sikap dan perilaku saling 

berhubungan satu sama lain, dimana perilaku merupakan sebuah manifestasi 

dari sikap. 

Menurut Solomon (1994: 147) sikap yang diamati konsumen 

sekarang ini tentu saja merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman 

mereka sebelumnya. Pengalaman-pengalamn ini berhubungan dengan 

produk/jasa itu sendiri. Pengalaman-pengalam tersebut bisa berasal dari 

pesan-pesan yang disampaikan (media komunikasi), dan informasi berupa 

pendapat dari pemimpin opini. 
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Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Kasali (2000:23), 

perilaku konsumen dipengaruhi beberapa hal seperti orang lain (keluarga 

atau teman), diri sendiri (kepribadian, sikap terhadap diri sendiri), kejadian-

kejadian penting dalam hidup individu tersebut, informasi yang diterima 

(bagaimana otak memprosesnya) dan sebagainya. Di dalam berperilaku 

terjadi interaksi dinamis antara kognisi, afeksi, dan konasi (perilaku) di 

mana konsumen melakukaan kegiatan.  

Dalam penelitian ini yang disebut konsumen adalah mahasiswa, 

sedangkan keputusan pembelian merupakan keputusan adalah melakukan 

registrasi. Dengan demikian, keputusan mahasiswa melakukan registrasi 

tergantung pada pengaruh stimuli dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap mereka dalam pengambilan keputusan. 

Para peneliti sikap telah mengembangkan konsep hierarchy of 

effects untuk menjelaskan dampak relatif dari komponen kognitif, afektif, 

konatif yang merupakan komponen-komponen pada sebuah sikap pada 

penelitian ini dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Komponen kognitif, mencakup semua keyakinan, pengetahuan dan 

pemikiran tentang obyek yang bersangkutan persepsi seseorang atau 

konsumen tentang ciri-ciri atau sifat-sifat produk/jasa yang bersangkutan.  

- Apakah pengetahuan mengenai informasi produk dan jasa Udinus 

tepat/sesuai bagi mahasiswa. 
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2. Komponen afektif, merupakan komponen emosioal. Komponen ini 

merefleksikan perasaan-perasaan seseorang terhadap obyek yang 

bersangkutan.  

- Apakah produk dan jasa Udinus sesuai dengan harapan mahasiswa? 

Apakah mahasiswa menyukainya?  

3. Komponen behavioral atau konatif, komponen yang berkaitan dengan soal 

perilaku. Komponen tersebut merupakan sebuah predisposisi terhadap 

tindakan.  

- Apakah  mahasiswa menganggap keseluruhan informasi dan pelayanan 

atas produk dan jasa Udinus secara positif atau negatif, konsisten atau 

tidak konsisten. Pembentukan konsistensi perilaku mahasiswa akan 

melandasi tindakan mahasiswa untuk melakukan registrasi di Udinus 

secara berkelanjutan hingga masa kelulusan 

Proses perubahan perilaku konsumen (mahasiswa) pada penelitian 

ini digambarkan melalui proses Stimulus-Response seperti gambar berikut 

ini: 

                Gambar 1.8. Proses Stimulus-Response 
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Pada proses perubahan perilaku seperti Gambar 1.8 di atas merupakan 

serangkaian proses Stimulus-Response yang mengilustrasikan proses pengambilan 

keputusan mahasiswa pada penelitian ini, meliputi: 

1. Rangsangan (stimuli) : rangsangan pemasaran (produk, harga, promosi 

(komunikasi pemasaran) dan harga)  

2. Konsumen (the consumer) :para mahasiswa Udinus T.A 2010/2011 

3. Stimuli lain: rangsangan dari lingkungan mahasiswa yaitu faktor sosial 

(kelompok referensi, keluarga, peran dan status) dan psikografis (gaya 

hidup AIO) 

4. Tanggapan (response) : keputusan melakukan registrasi, dalam arti 

mahasiswa puas, bersedia mengajak orang lain, bersedia 

mencari/menerima informasi dan melanjutkan. 
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Pola dasar ilustrasi tersebut menjelaskan selain dipengaruhi oleh 

stimulus bauran pemasaran produk dan jasa Udinus, keputusan mahasiswa 

melakukan registrasi dipengaruhi adanya stimuli lingkungan mahasiswa 

(faktor sosial dan psikografisnya).  

Mahasiswa akan melakukan proses belajar, bagaimana mahasiswa 

memperoleh  informasi  mengenai produk dan jasa Udinus tidak hanya 

melalui bauran pemasaran, melainkan dari pengetahuan dan pengalaman diri 

sendiri dan orang lain. Dengan demikian, jika ia menyadari bahwa dalam 

dirinya telah terjadi suatu perubahan misalnya, ia menyadari pengetahuan 

dan pengalamannya mengenai produk dan jasa Udinus bertambah, sikapnya 

semakin positif. Sikap positif inilah yang akan mendorong pada keputusan 

mahasiswa melakukan registrasi. 

1.5.5.5. Komunikasi Pemasaran berdasarkan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen  

 Komunikasi pemasaran merupakan pendekataan yang lebih popular 

yang diterapkan oleh professional pemasaran dan komunikasi untuk 

mengkoordinasikan berbagai pengalaman konsumen dengan komunikasi 

pemasaran untuk merek tertentu. 

 Variabel promosi atau yang lazim disebut bauran komunikasi 

pemasaran (Koter,1997:604) meliputi: 

a. Advertising, yaitu semua bentuk presentasi non-personal dan promosi 

ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat 

bayaran. 
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b. Sales promotion, yaitu insentif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau pembelian produk dan jasa. 

c. Public relations and publicity, yaitu berbagai program yang 

dirancang untuk mempromosikan dan/atau melindungi citra 

perusahaan atau produk individual yang dihasilkan. 

d. Personal selling, yaitu interaksi langsung antara satu atau lebih calon 

pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. 

e. Direct marketing, yaitu melakukan komunikasi pemasaran secara 

langsung untuk mendapatkan respon dari pelanggan dan calon 

tertentu, yang dapat dilakukan dengan menggunakan surat, telepon, 

dan alat penghubung nonpersonal lain.  

f. Word of mouth, yaitu melalui informasi orang lain dari mulut ke 

mulut. 

 Penerapan strategi komunikasi pemsaran sangat erat hubungannya 

dengan pemahaman fungsi perilaku konsumen. Pada mulanya penjual dapat 

memahami konsumen dengan baik melalui pengalaman menjual produk 

secara langsung kepada mereka. Seperti yang telah dijelaskan pada sub latar 

belakang bahwa dalam mengembangkan strategi komunikasi pemasaran 

yang terintegrasi perlu pemahaman mendalam terhadap konsumen dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka sehingga akan fokus 

pada apa yang diharapkan ada di benak konsumen. 

 Namun seiring perkembangan perusahaan yang semakin besar dan 

pasar semakin luas, para pengambilan keputusan kehilangan kontak dengan 
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konsumen. Pemasar perlu melakukan riset pemasaran untuk memahami 

perilaku mereka. Pengaruh faktor-faktor perilaku konsumen yang dibahas 

pada penelitian ini adalah faktor sosial dan psikografis (AIO) dihubungkan 

dengan pengembangan komunikasi pemasaran yang mungkin dilakukan 

oleh pemasar. 

Pada peran lingkungan sosial konsumen, Engel, Blackwell dan 

Minniard (2007: 177) menyatakan, konsumen kerap berpaling kepada orang 

lain, khususnya teman dan anggota keluarga, untuk meminta pendapat 

produk dan jasa. Dengan demikian, pemberi pengaruh tersebut diacu 

sebagai pemberi pengaruh (influential) atau pemimpin opini                   

(opinion leader). Sehingga keterlibatan opinion leader pada komunikasi 

pemasaran sangat besar. Akan tetapi, pemasar perlu memperhatikan satu 

atau lebih dari kondisi dan situasi ‘kapan konsumen paling mungkin 

menerima dan berespon terhadap komunikasi lisan’ sebagai berikut: 

1. Konsumen tidak mempunyai informasi yang cukup untuk membuat 

pilihan yang terinformasi secara memadai 

2. Produknya kompleks dan sulit untuk dievaluasi dengan menggunakan 

kriteria yang objektif. Oleh karena itu menurut Wilkie (1986: 160) dalam 

Engel, dkk (2007:178) pengalaman orang lain berfungsi sebagai 

‘percobaan yang seolah dilakukan sendiri’.  

3. Orang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi 

produk atau jasa, tidak peduli bagaimana informasi disebarkan dan 

disajikan. 
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4. Sumber lain dirasakan memiliki kredibilitas rendah. 

5. Orang yang berpengaruh lebih mudah diakses dari pada sumber lain, dan 

dengan demikian dapat diajak berkonsultasi dengan menghemat waktu 

dan tenaga. 

6. Pertalian sosial yang kuat ada diantara pengirim dan penerima, Brown 

dan Reingen (1987:350-362) dalam Engel, dkk (2007). 

7. Individu bersangkutan mempunyai kebutuhan yang tinggi akan 

persetujuan sosial. 

 Pengaruh keluarga, terlebih lagi dapat berjalan terus bertahun-

tahun seperti yang ditunjukkan oleh sebagian besar orang dewasa yang 

selalu membeli merk yang sama, menjadi pelanggann tetap suatu toko, dan 

berbelanja sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya dulu.                   

Pada peranan individu dalam pembelian keluarga, Engel, Blackwell dan 

Minniard (2007:198) menjelaskan pemasar perlu berkomunikasi dengan 

pemegang masing-masing peranan. Misalnya, salah satu atau kedua orang 

tua mungkin bertindak sebagai penjaga pintu (gatekeeper) dengan mencegah 

anaknya untuk mengkonsumsi produk atau jasa. Di samping itu pemasar 

perlu menunjuk peranan pengaruh yang dipegang oleh orang yang paling 

ahli. Pemberi pengaruh harus memiliki pengetahuan yang lebih banyak 

mengenai unjuk kerja, cirri produk atau jasa, atau norma sosial. 

 Demikian pula dalam suatu organisasi pendidikan tinggi, 

mahasiswa sebagai konsumen jasa selalu berinteraksi dengan lingkungan 

sosial secara langsung, Mahasiswa melalui diskusi-diskusi dengan sesame 
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temannya, dengan dosen, para karyawan dan pejabat/pimpinan kampus. 

Interaksi tersebut berpengaruh sangat kuat terhadap pengetahuan, 

pemahaman dan perasaan mahasiswa, dan pada saatnya ikut menentukan 

sikap mahasiswa pula dalam menanggapi sesuatu (produk dan jasa) 

perguruan tinggi tersebut. 

 Dengan demikian komunikasi pemasaran yang dilakukan tidak 

hanya fokus pada konsumen, melainkan perlu ditujukan kepada pihak 

pemberi pengaruh pada konsumen. Pemberian insentif atau premi produk 

yang menarik misalnya kepada pelanggan untuk menarik orang lain ke 

tempat jual.Strategi berikutnya adalah melalui media masa, karena pemberi 

pengaruh dan konsumen itu sendiri dipengaruhi oleh media masa. Semakin 

besar kredibilitas si pemberi pengaruh, semakin besar dampaknya pada 

orang lain.  

 Pemasar juga dapat memanfaatkan pemberi pengaruh dengan 

memonitor komunikasi lisan (word of mouth) dan berusaha 

mengendalikannya bila komunikasi itu bersifat negatif. Strategi lainnya 

adalah, menciptakan pemberi pengaruh yang baru, menstimulasi pencarian 

informasi melalui sumber ini, mengandalkan sepenuhnya pada pengaruh 

antarpribadi untuk mempromosikan produk, dan memerangi komunikasi 

lisan yang negatif. 

 Memahami peran psikografis (gaya hidup) pada konsumen adalah 

pemahaman mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu 

produk/jasa berdasarkan aktifitas, minat dan opininya (AIO).  Konsumen 
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yang memiliki gaya hidup yang berbeda pada karakteristik pemilihan 

produk akan memilih media komunikasinya. Vynke (2006:445) mengatakan 

bahwa sekarang ini ruang lingkup media komunikasi berpacu pada konsep 

gaya hidup (AIO) yang menonjol dan digunakan dalam penerapan strategi 

komunikasi pemasaran. 

 Demby (1974) dalam Vynke (2006:447) melekatkan psikografis  

sebagai aspek psikologi dan geodemografi dalam memperkaya ilmu sosial 

dan perilaku untuk meningkatkan pengertian perilaku konsumen dan 

mengembangkan strategi periklanan lebih dari cukup. Walaupun demikian 

dalam menelitiannya Vynke (2006: 461) menyebutkan beberapa peneliti 

menuntut penggunaan penelitian psikografis atau gaya hidup berpotensi 

sangat kuat dalam penelitian komunikasi dan pemasaran.  

 Dengan demikian diharapkan penelitian mengenai pengaruh 

psikografis (AIO) mahasiswa dapat berkontribusi pada penerapan strategi 

komunikasi pemasaran perguruan tinggi yang efektif. Hal ini dimaksudkan 

agar penampakan gaya hidup dari sisi pemasaran dan promosi bersifat saling 

memperkaya, karena mahasiswa tentunya memilih produk dan jasa 

perguruan tinggi yang sesuai dengan keinginannya berdasarkan informasi 

dari alat-alat komunikasi pemasaran yang pernah diterima atau diketahui 

mahasiswa melalui pemasangan iklan, periklanan internet, promosi 

penjualan, hubungan masyarakat, dan lain-lain.  

  Berpijak dari penelitian terdahulu dan teori-teori perilaku 

konsumen terkait dengan permasalahan tentang pengaruh faktor sosial dan 
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psikografis terhadap keputusan mahasiswa melakukan registrasi” pada 

Universitas Dian Nuswantoro, maka dapat dijelaskan bahwa:  

a. Ada pengaruh faktor-faktor sosial dan psikografis terhadap keputusan 

mahasiswa melakukan registrasi. 

b. Faktor-faktor kelompok referensi, keluarga, peranan dan status 

merupakan indikator variabel faktor sosial. 

c. Faktor-faktor aktifitas, minat dan opini merupakan indikator variabel 

psikografis. 

d. Faktor-faktor kepuasan dan ajakan, informasi, dan melanjutkan 

merupakan indikator variabel keputusan mahasiswa melakukan registrasi. 

   Uraian tersebut selanjutnya dapat dijelaskan secara skematis  

sebagai berikut:   

 

 

 

 

Gambar 1.9. Visualisasi skema penelitian hubungan variabel faktor sosial, 
psikografis dan keputusan mahasiswa melakukan registrasi 
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   Berpijak dari Gambar 1.9 terkait dengan fokus penelitian, maka 

selanjutnya dirumuskan kerangka konsep penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh faktor sosial terhadap keputusan mahasiswa 

registrasi akademik. 

2. Terdapat pengaruh faktor psikografis terhadap keputusan mahasiswa 

melakukan registrasi akademik. 

3. Terdapat pengaruh faktor sosial dan psikografis secara bersamaan 

terhadap keputusan mahasiswa melakukan registrasi akademik. 

Uraian tentang kerangka konsep hubungan antar variabel untuk 

lebih jelasnya sebagaimana Gambar 1.10: 

 

 
Gambar 1.10. Kerangka konsep hubungan variabel faktor sosial, 

psikografis dan keputusan mahasiswa melakukan registrasi 
 
  Faktor Sosial (X.1)      
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1.6.  Hipotesis Penelitian 

Feed
back 

Nilai 
ekspresi 

 il i 

Atti
tud

 

 

 

Kelompok 
 

Marketing 

Utilitarian 

Decider 

Media 

Informasional 

Gatekeeper 

 
 

Informas
i dan 

ajakan 

Komuni
tas 

Aktivita
s 

   
Status 

Kepuasan 

Hiburan 

Belanja 

 

Tempat tinggal 

Melanjutkan 

Fashion 
Pekerjaan 

Peran & 
status 

Influencer 

Buyer 

Peran 



58 

 

    Berdasarkan kerangka konsep hubungan antara faktor sosial dan 

psikografis terhadap keputusan mahasiswa melakukan”registrasi” pada 

Udinus sebagaimana telah dijelaskan pada gambar 1.9, maka dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. H1 : Faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa melakukan registrasi, sehingga semakin tinggi 

pengaruh faktor sosial, maka semakin tinggi keputusan 

mahasiswa melakukan registrasi akademik. 

2. H2 : Faktor psikografis berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa melakukan registrasi, sehingga semakin tinggi 

pengaruh faktor psikografis, maka semakin tinggi keputusan 

mahasiswa melakukan registrasi akademik. 

3. H3 : Faktor sosial dan psikografis secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa melakukan registrasi 

akademik. 

1.7. Definisi Konsep  

Berdasarkan kerangka teori dan variabel penelitian sebagaimana 

telah diuraikan di atas, maka pengertian dan karakteristik variabel-variabel 

X dan Y yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel sosial (X.1) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan mahasiswa meliputi indikator variabel: (1)kelompok referensi, 

(2)keluarga,  (3)peran dan status. 
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2. Variabel psikografis (X.2) merupakan faktor berdasarkan gaya hidup 

yang mempengaruhi keputusan mahasiswa meliputi variabel AIO 

(1)aktifitas, (2)minat dan (3)opini. 

3.  Variabel keputusan mahasiswa (Y) merupakan perilaku mahasiswa 

melakukan registrasi pada Udinus meliputi (1)kepuasan dan ajakan, 

(2)informasi, dan (3)melanjutkan. 

1.8. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional yang merupakan penjabaran dan pengukuran 

variabel yang dikembangkan dalam penelitian ini yang meliputi faktor 

sosial, psikografis dan keputusan mahasiswa melakukan registrasi. 

1.8.1. Variabel Sosial  

  Menurut Engel, Blackwell & Minniard (2007) dan Morrisan (2010) 

variabel ini dikembangkan melalui pengukuran indikator pertanyaan: 

1. Kelompok referensi, dengan sub indikator: informasi, utilitarian, dan nilai 

ekspresi. 

2. Keluarga, dengan sub indikator: pengaruh gatekeeper, influencer, decider, 

user, buyer 

3. Peranan dan status, dengan sub indikator : pengaruh kedudukan seseorang 

dalam kelompok keluarga, klub dan organisasi yang dijelaskan dalam 

pengertian perananan dan status.  

1.8.2. Variabel Psikografis 

Menurut Joseph Plummer (1974: 33-37), Peter dan Oslon            

(1994: 463) Kasali (1998), dan Morrisan (2010: 66) variabel ini 
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dikembangkan dengan pengukuran dimensi psikografis meliputi indikator 

variabel (AIO) aktifitas, minat dan opini pada Tabel 1.4 yang dikembangkan 

dan disesuaikan dengan karakter mahasiswa dengan indikator pertanyaan: 

1.  Aktifitas: mengidentifikasi tindakan apa yang dapat dilakukan, apa yang 

di beli dan bagaimana mahasiswa akan menghabiskan waktunya selama 

berkuliah di Udinus. Sub indikator variabel aktivitas meliputi komunitas, 

hiburan dan belanja. 

2. Minat: apa yang dianggap penting di sekitarnya, khususnya tingkat 

kegairahan/kesenangan yang menyertai perhatian khusus maupun terus-

menerus terhadap Udinus. Sub indikator variabel tempat tinggal, fashion, 

media, pekerjaan. 

3. Opini: menyelidiki pandangan, keyakinan dan perasaan diri sendiri 

maupun orang lain terhadap Udinus yang berkaitan dengan sub indikator 

variabel pendidikan, masa depan, dan budaya. 

1.8.3.  Variabel Keputusan Mahasiswa Melakukan Registrasi Akademik 

   Variabel keputusan mahasiswa melakukan registrasi adalah pilihan 

mahasiswa akan tetap melanjutkan studinya di Udinus setelah mendapatkan 

stimuli-stimuli faktor sosial dan psikografis sesuai dengan penilaian 

mahasiswa terhadap faktor-faktor tersebut. Variabel ini dikembangkan 

dengan pengukuran berdasarkan teori pasca pembelian oleh Kotler (2009) 

meliputi kepuasan dan ajakan,  informasi, dan melanjutkan. 
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1.9.  Metoda Penelitian 

1.9.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasional yang 

akan mendeskripsikan hubungan antara variabel sosial dan psikografis 

dengan keputusan mahasiswa melalui uji statistik. Penelitian ini dirancang 

melalui pendekatan non-eksperimen dengan menggunakan metode survey.  

1.9.2. Populasi, dan Teknik Pengambilan Sampel 

   Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa yang terdaftar dan 

aktif  di Udinus pada Tahun Akademik (T.A) 2010/2011 sebanyak 1973 

orang, meliputi: 

Tabel. 1.10. Jumlah populasi mahasiswa Udinus T.A 2010/2011 
Fakultas Jumlah 

Ilmu Komputer 1239 
Ekonomi 353 
Bahasa & sastra 111 
Kesehatan 213 
Teknik 57 
Total 1973 

 

1.9.2.1. Sampel  

Anggota sampel sebanyak 95 responden. Jumlah tersebut 

ditetapkan melalui perhitungan dengan menggunakan rumus dari Taro 

Yamane atau Slovin, Riduwan (2007: 65) sebagai berikut: 

n =    N  

       N.d2+1  

Keterangan : 
  n = Jumlah sampel 
  N = Jumlah populasi = 1973 responden 
  d2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%) 
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  Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

n =    1973           = 1973  = 95,17dibulatkan menjadi 95 responden 

    (1973).0,12+1      20,73  

     Jumlah responden untuk masing-masing fakultas adalah sebagai 

berikut:  

1. Fakultas Ilmu Komputer = 1239/1973 x 95 = 59,65= 60 responden   

2. Fakultas Ekonomi = 353/1973 x 95  = 16,99= 17 responden 

3. Fakultas Bahasa & Sastra = 111/1973 x 95 = 5,34= 5 responden 

4. Fakultas Kesehatan = 213/1973 x 95 = 10,25 = 10 responden 

5. Fakultas Teknik = 57/1973 x 95= 2,74 = 3 responden 

   Responden sebanyak 95 mahasiswa ditentukan melalui 3 (tiga) 

tahapan yaitu teknik Propotional Random Sampling. Propotional untuk 

menentukan jumlah anggota sampel masing-masing fakultas. Penetapan 

reponden secara acak (random) karena dianggap kondisi homogen.  

1.9.2.2. Teknik Pengambilan Sampel 

      Teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel 

yang jumlahnya sesuai dengan ukuran yanga kan dijadikan sumber data 

sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar 

diperoleh sampel yang representative dan benar-benar mewakili populasi. 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik accidental. 
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1.9.3. Jenis dan Sumber data 

1.9.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

bersumber dari: 

1) Data Primer: adalah data yang diperoleh secara langsung dari jawaban 

atas daftar pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai 

responden melalui kuisioner. 

2) Data Sekunder: berupa data pendukung yang diperoleh dari literatur, 

artikel, majalah, internet, dan penelitian sebelumnya. Data sekunder 

pada penelitian ini juga diperoleh berdasarkan informasi atau data-

data dari pihak Udinus. 

1.9.3.2. Sumber data  

   Sumber data diperoleh dari: 

(1) Data Primer : adalah data yang diperoleh dari mahasiswa aktif 

tahun akademik 2010/2011. 

(2) Data Sekunder: adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen Udinus. 

1.9.4. Skala pengukuran 

 Berdasarkan teknik analisis data pada penelitian ini, maka skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Purwanto (2007: 63) skala 

Likert ini mengukur sikap/opini atau persepsi responden berdasarkan tingkat 

persetujuan atau ketidak setujuan. Skala tersebut memiliki bobot 5 kategori 

peringkat dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), 
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setuju (4), dan sangat setuju (5) sesuai yang dikembangkan oleh Rensis 

Likert.  

 Data yang dihasilkan dari instrument penelitian ini yang berskala 

Likert merupakan data ordinal. 

1.9.5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden 

untuk dijawabnya. 

1.9.6.  Instrumen penelitian 

Purwanto (2007: 34) instrumen penelitian adalah alat untuk 

mengumpulkan data primer dari responden. Alat penelitian pertanyaan yang 

digunakan dalan pengumpulan data adalah berupa kuisioner tertutup, berupa 

pertanyaan terstruktur dengan empat alternatif jawaban yang disediakan.  

Pertanyaan kuisioner tertutup sebelum digunakan untuk 

pengambilan data terlebih dahulu diuji tingkat validitas dan reabilitasnya. 

1.9.7. Teknik analisis data 

 Teknik analisis data menggunakan program SPSS versi 17 dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Deskriptif Statistik 

 Statiska deskripif membahas cara-cara pengumpulan data, 

penyederhanaan angka-angka yang diperoleh (meringkas dan 

menyajikan) serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran 
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data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, dan mudah 

dipahami.  

 Penyajian data statistika deskriptif pada penelitian ini dilakukan 

dengan membuat tabulasi data, tabel distribusi frekuensi yang berupa 

susunan data dalam suatu tabel yang telah diklarifikasikan menurut kelas-

kelas tertentu. Selain itu melakukan hitungan ukuran pemusatan (mean, 

median, dan nilai maksimum), Sugiyono (2002:112). 

 Sebagai patokan untuk menghitung rata-rata (mean) tanggapan 

responden pada masing-masing faktor digunakan patokan:  

  81 – 100% = Sangat setuju 

  61 – 80% = Setuju 

  41 – 60% = Kurang setuju 

  21 – 40% = Tidak setuju 

      < 21 = Sangat tidak setuju 

2. Uji Prasyarat (kuisioner)  

a) Uji validitas  

 Menghitung nilai koefisien korelasi antar data pada masing-

masing pernyataan (skor item) dengan skor total menggunakan 

metode Corrected item total correlation,  yaitu dengan 

mengkorelasikan antara skor tiap item dengan skor total dan 

melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang ovestimasi.  
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 Metode pengambilan keputusan pada uji validitas ini yaitu 

menggunakan batasan r tabel 0,349 dengan n = 30. Item Instrumen 

dianggap valid jika r hitung > r tabel maka valid. 

b) Uji reabilitas  

  Menguji kekonsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

(konsisten) jika pengukuran diulang. Menetapkan apakah instrumen 

yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, 

paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang 

konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat 

konsistensi. Uji reabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

Metode pada uji reabilitas menggunakan batasan 0,6. Item instrument 

dianggap reliabel jika r hitung  (r alpha) > r tabel.   

3. Uji Asumsi 

a) Uji normalitas (A-symp,sig) 

  Untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal 

atau tidak. Uji normalitas pada regresi menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov Z untuk menguji normalitas data masing-

masing variabel dan metode Normal Probability Plot. Meotde 

probability plot digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, nilai regresi residual terdistribusi dengan normal 

atau tidak. 

  Pada uji normalitas dengan menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov Z jika hasil signifikansi (Asymp.Sig) > 0,05 
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maka data berdistribusi normal dan jika hasil signifikansi 

(Asymp.Sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

  Pada uji normalitas dengan menggunakan metode P-Plot, 

dengan menggunakan grafik diagonal jika data terditeksi normal 

maka data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b) Uji multikolinearitas 

  Uji ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas. Model regresi mensyaratkan keadaan dimana 

antara dua variabel  indipenden atau lebih terjadi hubungan linear 

yang sempurna atau mendekati sempurna. Uji multikolinearitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r2 dengan R2 hasil regresi 

atau dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. 

c) Uji heterokedastisitas 

 Uji ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah 

heterokedastisitas  (ketidaksamaan varian) dari residual. Metode 

yang digunakan adalah dengan cara uji Spearman’s rho yaitu jika 

nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi masalah heterokedastisitas. 

Tetapi jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas. 
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d) Uji autokorelasi 

 Mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin-Waston (DW test). 

4. Uji Korelasi (pearson correlation) 

Metoda korelasi digunakan untuk meneliti sejauh mana variasi 

pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lain. Sebagai patokan 

untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antar dua variabel digunakan 

patokan dari Sugiyono (2007): 

  0,00 – 0,199 = sangat rendah 

  0,20 – 0,399 = rendah 

  0,40 – 0,599 = sedang 

  0,60 – 0,799 = kuat 

  0,80 – 1,000 = sangat kuat 

5. Uji Hipotesis menggunakan Analisis Regresi 

Menguji hubungan antara variabel independen dan dependen 

menggunakan teknik analisis linear berganda karena menggunakan lebih 

dari satu variabel independen dengan rumus: 

Y = bo + b1x1 + b2x2 
 
 Keterangan: 

Y = variabel dependen 
bo  = konstanta 
b1,b2 = koefisien regresi 
x1,x2= variabel independent 
 
a. Uji T (Coefficients) 
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   Pengujian secara individu, apakah variabel independen (X1 

atau X2) secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). 

1. Menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) 

a) H0 : b1 = b2 = 0 

Artinya, jumlah X1 dan X2 secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap Y. 

b) H0 : b1≠b2≠ 0 

 Artinya, jumlah X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Y. 

2. Menentukan T hitung dan T tabel berdasarkan tabel Coefficients. 

3. Membandingkan Thitung (Th) dengan Ttabel (Tt) dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Apabila perhitungannya 

menunjukkan: 

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan: 

- Th > Tt, maka Ho ditolak, Ha diterima 

- Th < Tt, maka Ho diterima, Ha ditolak 

b. Uji F (Anova) 

  Pengujian secara bersamaan pengaruh variabel independen (X1 

dan X2)  secara bersama-sama  terhadap variabel Y. Prosedur 

pengujiannya yaitu: 

1. Menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) 

a) H0 : b1 = b2 = 0 
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Artinya, jumlah X1 dan X2 secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap Y. 

b) H0 : b1≠b2≠ 0 

 Artinya, jumlah X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Y. 

2. Menentukan F hitung dan F tabel 

3. Membandingkan Fhitung (Fh) dengan Ftabel (Ft) dengan menggunakan 

taraf signifikansi 0,05. Apabila perhitungannya menunjukkan: 

- Fh > Ft, maka Ho ditolak, Ha diterima 

- Fh < Ft, maka Ho diterima, Ha ditolak 

4.  Analisis Koefisien Determinasi (Adjust R Square) 

 Analisis R2 (Adjust R Square) untuk mengetahui  seberapa besar 

prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. 

 


