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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi preferensi mahasiswa dalam memilih 

Program Studi Ekonomi Pembangunan di Perguruan Tinggi Swasta Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Studi Kasus Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia dan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

semester satu tahun 2016 Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Ahmad 

Dahlan, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam 

penelitian ini sampel berjumlah 220 responden yang dipilih dengan teknik purposive 

sampling. Metode yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. 

Hasil yang didapat dari uji parsial penelitian ini adalah bahwa Kualitas pengajaran dan tenaga 

pendukungnya; fasilitas dan persepsi kualitas lulusan, berpengaruh positif. Sebaliknya, Biaya 

pendidikan beserta biaya hidup dan lokasi Universitas berpengaruh negatif. Akan tetapi, 

setelah dilakukan uji simultan didapatkan hasil, bahwa seluruh variabel independen 

berpengaruh positif terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Program Studi Ekonomi 

Pembangunan.  

Kata kunci: Teori Perilaku Konsumen, Preferensi Mahasiswa 

ABSTRACT 

This research aims to identify the students’ preference in choosing the economics 

department at private university in Yogyakarta Special Region (Case study at Universitas 

Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 

The subject of this research were those of fresh students batch 2016 of Economics 

Department of Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia and Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. The sample in this research consist of 220 respondents chosen 

randomly using purposive sampling. The method used was multiple linear regression. 

This research conducts using variables: teaching quality and supporting staff; facilities; 

perception of graduates’ quality; education fee and living cost and location of University. 

Partial test proven that the first three variables mention earlier shows positive influence 

towards students’ preference in choosing economics department, meanwhile the last two 

variables shows the opposite. Yet, simultaneous test proven that all variables are positive 

relationship to the dependent variables. 

Keywords: Consumer Behavior, Students’ Preference 
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PENDAHULUAN 

 Pengetahuan merupakan unsur terpenting bagi setiap individu yang ingin 

meningkatkan kualitas diri sehingga tercipta sumber daya manusia yang dapat bersaing 

secara kompetitif. Pendidikan merupakan sebuah kunci utama untuk meningkatkan taraf 

hidup dari setiap individu. Peran pendidikan bagi pembangunan bangsa dan negara sangat 

besar, melalui pendidikan dapat diciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga 

tujuan dari pembangunan bangsa akan terlaksana dengan lancar. 

 Perguruan Tinggi (PT) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang 

memiliki tujuan untuk menyiapkan generasi muda dengan keterampilan dan keahlian 

beragam. Dengan tujuan tersebut, PT diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan 

yang semakin ketat sekaligus dapat menjadi wadah bagi generasi muda dalam mendapatkan 

bekal untuk bersaing secara tingkat Internasional. 

 Penyelenggaraan PT di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah (Perguruan Tinggi 

Negeri) (PTN) dan masyarakat (Perguruan Tinggi Swasta) (PTS) (Prabowo, 2005). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangan jumlah 

PT di Indonesia tahun 2010-2014 mengalami trend yang meningkat yaitu terdapat 3.185 unit 

pada tahun 2010 dan pada tahun 2014 menjadi 3.225 unit. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa PT di Indonesia berkembang dengan pesat dan didominasi oleh 

perkembangan PTS yang mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tingkat tinggi 

untuk meningkatkan kualitas diri dan kemampuan bersaing secara ketat baik di dalam Negeri 

maupun Internasional. 

 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selain dikenal sebagai kota perjuangan dan 

kebudayaan, kota pariwisata, juga dikenal sebagai kota pendidikan yang sampai saat ini 

masih banyak pelajar dan mahasiswa luar daerah bermigrasi untuk mendapatkan pendidikan 

di DIY. Terdapat tiga Perguruan Tinggi terbaik di DIY versi webometrics edisi Juli tahun 

2016  yaitu Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia dan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) merupakan program studi (prodi) 

yang memiliki tujuan untuk membentuk Sarjana Ekonomi yang mampu memanfaatkan Ilmu 

Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, perkembangan pendidikan, dan jiwa 

kewirausahaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang berkemajuan. Prodi EP hingga 

saat ini menjadi prodi unggulan yang banyak diminati oleh mahasiswa. Hal ini dapat dilihat 
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dari jumlah mahasiswa pada Prodi EP yang meningkat dari tahun 2012-2014 yaitu sebanyak 

365 mahasiswa, dan mengalami penurunan pada tahun 2015-2016 menjadi 358 mahasiswa, 

yang dikarenakan kapasitas dosen dan ruang kelas yang terbatas. Selain itu, juga dikarenakan 

Prodi EP di setiap PTS yang dilibatkan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kualitas dari prodi tersebut dengan cara meningkatkan kriteria penilaian dari 

calon mahasiswa. 

 Kotler (2003) dalam Manoku (2015), menyatakan bahwa proses pengambilan 

keputusan adalah sebuah penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pelamar ketika 

harus melakukan pilihan. Chapman (1981) dalam Manoku (2015), menggunakan teori 

perilaku konsumen dalam pendidikan. Dengan menyatakan bahwa mahasiswa dan wali murid 

harus melalui beberapa langkah untuk melakukan pemilihan terhadap institusi maupun mata 

pelajaran. 

 Hossler, Schmit dan Vesper (1999) dalam Manoku (2015), menyatakan bahwa 

sebagian besar studi yang mencoba untuk memahami proses pemilihan PT dapat dimasukkan 

ke dalam kategori model ekonomi, model sosiologis, dan penggabungan kedua model. Selain 

itu, pelayanan pemasaran merupakan model lain, yang mampu menjelaskan proses pemilihan 

PT dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang disertakan dengan usaha 

pengkomunikasian. 

 Shah dan Nair (2010), menyatakan bahwa penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi pemilihan mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan di sebuah PT, pertama, 

untuk mengetahui alasan mengapa mahasiswa memilih PT tersebut dibandingkan lainnya. 

Kedua, untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan PT dalam mengembangkan 

pemasaran dan penyelenggaraan pendidikan PT tersebut. Ketiga, untuk mengetahui harapan 

dan strategi mahasiswa yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki pemikiran tidak 

baik pihak mahasiswa terhadap PT tersebut. 

 Secara umum tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui apakah kualitas pengajaran 

dan tenaga pendukung mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam memilih Program Studi 

Ekonomi Pembangunan, (2) Mengetahui apakah biaya pendidikan dan biaya hidup 

mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan, 

(3) Mengetahui apakah lokasi mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam memilih Program 

Studi Ekonomi Pembangunan, (4) Mengetahui apakah fasilitas mempengaruhi preferensi 

mahasiswa dalam memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan, (5) Mengetahui apakah 

persepsi kualitas lulusan mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam memilih Program Studi 

Ekonomi Pembangunan. 



4 
 

 

PENDEKATAN TEORITIS 

Teori Perilaku Konsumen 

 Kotler dan Keller (2012), membatasi bahwa perilaku konsumen merupakan sebuah 

studi tentang bagaimana perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam proses 

pemenuhan kebutuhan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memberikan kepuasan 

terhadap kebutuhan serta keinginan individu, kelompok, dan organisasi dalam suatu 

masyarakat. Perilaku konsumen adalah sebuah studi tentang individu dan kelompok 

masyarakat dalam proses pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya baik berupa barang dan 

jasa guna memberikan kepuasan terhadap individu dan kelompok masyarakat tersebut 

(Hawkins dan Mothersbaugh, 2007). 

Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

 Proses pengambilan keputusan pembelian terdiri dari peran pembelian dan tahap 

dalam proses keputusan pembelian (Simamora, 2002). Peran pembelian terdiri dari 

pemrakarsa (initiator), pemberi pengaruh (influencer), pengambil keputusan (decider), 

pembeli (buyer), pemakai (user). Tahap-tahap dalam proses pembelian terdiri dari: (1) 

pengenalan masalah, terjadi pada saat pembeli menyadari tentang kebutuhan hidupnya. (2) 

pencarian informasi, timbul berdasarkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan, maka akan 

mencari informasi tentang barang atau jasa tersebut. (3) evaluasi alternatif, terjadi ketika 

konsumen akan memproses informasi tentang pemilihan merek untuk membuat keputusan 

akhir. (4) keputusan pembelian, pada tahap ini konsumen kemungkinan akan melakukan 

pemilihan terhadap merek yang disukai. (5) perilaku purna pembelian, pada tahap ini setelah 

melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa, konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. 

Teori Perilaku Konsumen dalam Pendidikan 

 Blackwell, Miniard dan Engel (2006); Kotler dan Amstrong (2010) dalam Manoku 

(2015), menyatakan bahwa model perilaku konsumen berhubungan dengan proses pemilihan 

PT dengan model pelayanan pemasaran. Chapman (1981) dalam Manoku (2015), 

menyatakan tentang teori perilaku konsumen dalam pendidikan yaitu ketika mahasiswa dan 

wali murid harus melalui beberapa langkah untuk melakukan pemilihan pada institusi 

maupun mata pelajaran. Langkah-langkah yang harus dilalui terdiri dari: (1) perilaku pra-

pencarian, pada tahap ini merupakan pemikiran awal tentang masa depan. PT harus dapat 

memanfaatkan situasi ini, karena keputusan awal merupakan sikap yang dapat bertahan lama 
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dan pandangan seseorang yang akan selalu berkembang pada tahap ini. (2) perilaku 

pencarian, pada tahap ini pendaftar sudah membuat catatan singkat atas potensi yang dimiliki 

oleh pihak penawar dan mulai menggunakan berbagai sumber informasi untuk memberikan 

pemahaman kepada mereka dengan cara mencari data yang berhubungan dengan kriteria 

keputusan. (3) proses pengaplikasian, setelah melalui proses seleksi calon mahasiswa 

menyerahkan berkas pendaftaran ke PT yang telah terpilih. Dalam tahap ini, pihak PT harus 

memberikan pelayanan dengan standar kualitas tinggi dan respon yang cepat kepada calon 

mahasiswa sehingga akan terbangun persepsi yang baik dari mereka kepada pihak PT 

Sargeant (1999) dalam Maringe (2006). (4) keputusan pemilihan, dalam tahap ini calon 

mahasiswa menerima penawaran dari pihak PT. (5) pendaftaran, tahap yang terkahir adalah 

calon mahasiswa melakukan pendafataran di PT tersebut. Dalam tahap ini PT dapat mencari 

informasi tentang alasan mengapa calon mahasiswa memilih PT tersebut, sehingga PT 

mampu bersaing dengan kompetitif di pasar perekrutan. 

Kualitas 

Menurut Griffin dan Ebert (2006), produk merupakan suatu paket nilai yang 

menyediakan manfaat-manfaat dan dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. Klasifikasi dari produk dapat berupa produk konsumsi 

maupun industri. Produk tersebut dapat berbentuk barang, fisik, jasa, atau kombinasi 

dari keduanya. Dalam penelitian ini suatu produk dapat diasumsikan sebagai kualitas 

pengajaran dan tenaga pendukung. Produk tersebut digolongkan menjadi produk jasa 

yang dihasilkan pihak PT (produsen) untuk ditawarkan kepada pihak mahasiswa 

(konsumen). Kualitas pengajaran dan tenaga pendukung merupakan kemampuan yang 

dimiliki oleh sumber daya manusia dari pihak PT untuk mengubah segala jenis input 

dan situasi yang ada pada lingkungan tersebut dengan tujuan untuk mencapai nilai 

tambah bagi mahasiswa. 

Biaya 

Engel et al., (2008), mengungkapkan bahwa salah satu aspek produk yang patut 

dikhususkan adalah aspek yang melibatkan harga produk. Supriadi (2010) dalam 

Karyati (2016), biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan 

instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya (cost) 

dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, yang dapat berupa bentuk uang 

maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang. 
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Lokasi 

Lokasi merupakan suatu variabel penting yang digunakan baik oleh produsen, 

perusahaan, dan pihak lain yang memiliki suatu usaha untuk memberikan pelayanan 

terbaik kepada konsumen. Lokasi PT merupakan tempat segala aktivitas 

penyelenggaraan pendidikan berlangsung. Bagi pihak mahasiswa, untuk tujuan 

kenyamanan yang akan dinikmati, maka tercipta pandangan bahwa kemudahan dalam 

menjangkau tempat perkuliahan menjadi bahan pertimbangan yang penting. Selain itu, 

mahasiswa juga akan mempertimbangkan bahwa lokasi tempat kuliah yang berada 

tidak jauh dan memiliki tingkat aksesbilitas yang memadai dari pusat perkotaan dan 

pertokoan, sehingga memberikan kemudahan untuk segala pemenuhan kebutuhan hidup 

mahasiswa. 

Fasilitas 

Fasilitas dalam dunia konsumsi jasa merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban 

bagi penyedia jasa. Sebuah jasa tidak akan diminati oleh seorang konsumen apabila jasa 

tersebut tidak memiliki komponen pelengkap berupa fasilitas. Karena dengan 

terdapatnya fasilitas dapat menjadi faktor pendorong bagi konsumen untuk 

menggunakan jasa tersebut. Perilaku konsumen dalam dunia pendidikan juga 

membutuhkan fasilitas penunjang yang dapat melengkapi kebutuhan dan menjadi 

komponen pelengkap untuk berlangsungnya proses belajar dan mengajar bagi 

mahasiswa dan dosen. 

Persepsi 

Persepsi merupakan pandangan seseorang tentang penilaian terhadap sesuatu dan 

terletak dalam pikiran seseorang yang mempengaruhinya dalam bertindak. Setiap 

individu memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena pada dasarnya setiap individu 

memiliki pemikiran yang tidak sama. Kotler (1994) dalam Tjiptono (2000), 

memberikan batasan bahwa kualitas suatu barang maupun jasa berasal dari kebutuhan 

konsumen dan berakhir pada persepsi seorang konsumen. Persepsi kualitas lulusan 

merupakan pandangan seseorang terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan oleh PT. 

Jika lulusan yang dihasilkan memiliki kualitas baik, berkepribadian baik, cepat 

memperoleh pekerjaan, tersebar diberbagai institusi ternama, dan memiliki jaringan 

kerja sama yang luas dengan beberapa perusahaan besar, maka hal tersebut dapat 

menjadi pertimbangan bagi mahasiswa sebelum melakukan pendaftaran di PT tersebut. 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan ditiga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Islam 

Indonesia (UII), dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada mahasiswa 

semester satu tahun 2016 Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP). Jenis data dalam 

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh peneliti dari pihak pertama berupa hasil 

kuesioner. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 220 responden yang dipilih dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan pengujian statistik menggunakan analisis regresi yang 

dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tidak terdapat pelanggaran terhadap asumsi-

asumsi klasik, yang terdiri dari: 

Uji Normalitas 

Uji normalitas terhadap serangkaian data dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah data yang telah terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Jika data 

berdistribusi normal, maka dapat melakukan uji statistik berjenis parametrik secara 

visual dan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang memiliki kriteria 

pengujian apabila nilai signifikan > 0,05 memiliki arti data berdistribusi normal. 

Namun, apabila nilai signifikan < 0,05 memiliki arti data tidak berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji terdapat atau tidaknya hubungan 

linier antara variabel penjelas dalam suatu model regresi. Pendeteksian 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai 

VIF < 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas antara independent variables. 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas untuk menguji terdapat ketidaksamaan varian dari 

keseluruhan residual dalam model regresi. Pengujian heterokedastisitas menggunakan 

Uji Glejser. Apabila dalam model regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas bisa 

dilihat dari masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

absolute residual (α = 0,05). 

Analisis Regresi Linier Berganda 
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Merupakan teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara 

satu atau beberapa variabel bebas (independent variables) terhadap satu variabel respon 

(dependent variables). 

 

 

Uji Hipotesis 

Uji T (Uji Parsial) 

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Rumus hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

H0 = Variabel independen Xn tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen Y. 

H1 = Variabel independen Xn berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen Y. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung dari masing-

masing variabel independen dengan nilai ttabel, dengan tingkat signifikansi 5% (α = 

0,05). Apabila nilai signifikansinya < 0,05 artinya H0 ditolak dengan kata lain variabel 

independen yang diteliti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Namun, apabila nilai signifikansi > 0,05 artinya H0 diterima dengan kata lain variabel 

independen yang diteliti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang 

dilibatkan dalam model regresi mempengaruhi secara simultan terhadap variabel 

dependen. Hipotesis akan diuji menggunakan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). 

Kriteria pengujiannya, yaitu apabila nilai signifikansi > 0,05 maka H0 atau variabel 

independen ditolak atau secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Namun, apabila nilai signifikansi < 0,05 maka H1 atau variabel independen 

diterima atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan dengan tujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menjelaskan varians variabel dependen (Y). Nilai 

koefisien determinasi antara 0 dan 1. Jika nilai (R
2
) mendekati 1, maka variabel 
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independen mampu menjelaskan variabel dependen. Tetapi jika nilai (R
2
) mendekati 0, 

maka variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen dan 

independen keduanya berdistribusi normal atau tidak dalam suatu model regresi. 

Tabel 1 

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp.Sig 

0,982 0,290 

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, hasil uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z Test yang dilakukan menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov 

Z sebesar 0,982 dan nilai Asymp.sig sebesar 0,290 yang lebih besar dari 0,05 dengan 

arti residual menyebar normal. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji terdapat atau tidaknya hubungan 

yang linier antara variabel penjelas atau variabel independen dalam suatu model 

regresi. 

Tabel 2 

Variabel Independen Tolerance VIF 

Kualitas Pengajaran dan Tenaga Pendukung (X1) 0,556 1,800 

Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup (X2) 0,726 1,377 

Lokasi (X3) 0,595 1,681 

Fasilitas (X4) 0,750 1,333 

Persepsi Kualitas Lulusan (X5) 0,691 1,448 

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai VIF < 10 pada semua variabel 

independen, yaitu kualitas pengajaran dan tenaga pendukung, biaya pendidikan dan 

biaya hidup, lokasi, fasilitas, dan persepsi kualitas lulusan. 
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Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji terdapat ketidaksamaan variance 

dari keseluruhan residual dalam model regresi. 

Tabel 3 

Variabel Independen Sig. 

Kualitas Pengajaran dan Tenaga Pendukung (X1) 0,741 

Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup (X2) 0,609 

Lokasi (X3) 0,299 

Fasilitas (X4) 0,926 

Persepsi Kualitas Lulusan (X5) 0,198 

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, hasil uji heterokedastisitas menghasilkan nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05 pada semua variabel independen, yaitu kualitas 

pengajaran dan tenaga pendukung, biaya pendidikan dan biaya hidup, lokasi, fasilitas, 

dan persepsi kualitas lulusan. Dengan demikian, setelah dilakukannya uji glejser, 

disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen (X1,X2,X3,X4,X5) terhadap variabel dependen (Y). Bentuk dari persamaan 

regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

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

Tabel 4 

Variabel B T hitung Sig. 

Konstanta 3,329 2,118 0,035 

Kualitas Pengajaran dan Tenaga Pendukung (X1) 0,339 3,986 0,000 

Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup (X2) 0,042 0,687 0,493 

Lokasi (X3) -0,003 -0,037 0,970 

Fasilitas (X4) 0,158 2,646 0,009 

Persepsi Kualitas Lulusan (X5) 0,262 3,744 0,000 

F hitung 22,691 

Sig F 0,000 

R square 0,346 

Preferensi Mahasiswa (Y) Variabel Dependen 
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Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

 Berdasarkan Tabel 4 di atas, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (α = 

0,05), hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel independen 

kualitas pengajaran dan tenaga pendukung (X1), fasilitas (X4), dan persepsi kualitas 

lulusan (X5) memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

Sebaliknya, variabel independen biaya pendidikan dan biaya hidup (X2) dan lokasi (X3) 

memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 yang berarti bahwa variabel tersebut tidak 

berpengaruh signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

Uji Hipotesis 

Pembuktian koefisien regresi bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya 

pengaruh antara variabel independen Xn yaitu kualitas pengajaran dan tenaga pendukung, 

biaya pendidikan dan biaya hidup, lokasi, fasilitas, dan persepsi kualitas lulusan terhadap 

variabel dependen (Y) preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

Uji T (Uji Parsial) 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut : 

1) Hipotesis nol (H0)  : variabel independen (Xn) tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y). 

2) Hipotesis alternatif (Ha) :  variabel independen (Xn) berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y). 

Atau pengujian dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

2) Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dengan menggunakan uji 1 sisi diperoleh hasil nilai ttabel sebesar 1,97086 pada 

tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Persamaan hasil uji-t sebagai berikut :   

Y = 0,339X1 + 0,042X2 – 0,003X3 + 0,158X4 + 0,262X5 + e 

Tabel 5 

Variabel B T hitung Sig. 

Konstanta 3,329 2,118 0,035 

Kualitas Pengajaran dan Tenaga Pendukung (X1) 0,339 3,986 0,000 

Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup (X2) 0,042 0,687 0,493 

Lokasi (X3) -0,003 -0,037 0,970 

Fasilitas (X4) 0,158 2,646 0,009 
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Persepsi Kualitas Lulusan (X5) 0,262 3,744 0,000 

Preferensi Mahasiswa (Y) Variabel Dependen 

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

1) Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 

< 0,05 dengan nilai thitung sebesar 3,986. Hipotesis 1 diterima yaitu bahwa 

variabel kualitas pengajaran dan tenaga pendukung (X1) berpengaruh positif  

dan signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

2) Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,493 

> 0,05 dengan nilai thitung sebesar 0,687. Hipotesis 2 ditolak yaitu bahwa 

variabel biaya pendidikan dan biaya hidup (X2) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

Harga merupakan suatu variabel penting dalam dunia pemasaran 

karena harga sangat mempengaruhi konsumen ketika akan mengambil 

keputusan pembelian. Namun dalam penelitian ini, menyatakan sebaliknya. 

Hal ini dapat disebabkan karena seorang konsumen tidak akan 

mempertimbangkan harga dalam keputusan pembelian apabila konsumen 

sudah mengetahui dan merasakan kualitas suatu barang dan jasa. Maka dari 

itu, seberapa pun mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah 

pendidikan, tetapi jika tergantikan dengan tinggi manfaat yang didapatkan, 

maka biaya tidak akan menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh 

konsumen. 

3) Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,970 

> 0,05 dengan nilai thitung sebesar -0,037. Hipotesis 3 ditolak yaitu bahwa 

variabel lokasi (X3) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

Lokasi dari PT adalah tempat segala aktivitas penyelenggaraan 

pendidikan berlangsung. Bagi pihak mahasiswa sebelum melakukan 

pendaftaran, untuk tujuan kenyamanan akan memandang bahwa kemudahan 

dalam menjangkau tempat kuliah menjadi bahan pertimbangan yang penting. 

Namun dalam penelitian ini, apabila lokasi dikaitkan dengan PT, maka 

sebuah lokasi tidak akan terlalu menjadi pengaruh dalam persepsi konsumen. 

Hal ini dikarenakan jika PT dapat memberikan penawaran jasa yang terbaik 

untuk mahasiswa, maka sejauh apapun lokasinya dan walaupun PT tersebut 

berlokasi jauh dari pusat perkotaan tidak akan menjadi pengaruh bagi 
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mahasiswa, jika dapat memberikan penyelenggaraan pendidikan yang 

terbaik. 

4) Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009 

< 0,05 dengan nilai thitung sebesar 2,646. Hipotesis 4 diterima yaitu bahwa 

variabel fasilitas (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

5) Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 

< 0,05 dengan nilai thitung sebesar 3,744. Hipotesis 5 diterima yaitu bahwa 

variabel persepsi kualitas lulusan (X5) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

Uji F (Uji Simultan) 

Uji signifikasi variabel secara simultan dimaksudkan untuk mengetahui terdapat 

atau tidaknya pengaruh antara variabel-variabel independen Xn terhadap variabel 

dependen Y. 

Tabel 6 

Fhitung Sig. 

22,691 0,000 

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 6 di atas, hasil uji-F yang dilakukan diperoleh Fhitung sebesar 

22,691 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,005, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

variabel independen kualitas pengajaran dan tenaga pendukung (X1), biaya pendidikan 

dan biaya hidup (X2), lokasi (X3), fasilitas (X4), dan persepsi kualitas lulusan (X5) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian koefisien determinasi (R
2
) dilakukan bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan varians dari variabel dependen 

(Y) 

Tabel 7 

R square (R
2
) Kesimpulan 

0,346 Menjelaskan Variasi sebesar 34,6% 

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 
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Berdasarkan Tabel 7 di atas, didapatkan nilai R
2
 sebesar 34,6 yang diartikan 

bahwa variabel-variabel independen yaitu kualitas pengajaran dan tenaga pendukung 

(X1), biaya pendidikan dan biaya hidup (X2), lokasi (X3), fasilitas (X4), dan persepsi 

kualitas lulusan (X5) dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y) sebesar 34,6%, sedangkan sisanya sebesar 

65,4% preferensi mahasiswa dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1) Variabel kualitas pengajaran dan tenaga pendukung berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

2) Variabel biaya pendidikan dan biaya hidup berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

3) Variabel lokasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

4) Variabel fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP. 

5) Variabel persepsi kualitas lulusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

Saran 

1) Peneliti memberikan saran kepada pihak Peguruan Tinggi UAD, UII, dan UMY untuk 

melakukan evaluasi terhadap proses belajar-mengajar yang selama ini sudah berjalan, 

terdapat ke-efektivitas-an atau tidak. Dengan demikian, apabila proses belajar-

mengajar yang sudah ada berjalan dengan efektif maka pihak PT perlu meningkatkan 

dan mempertahankan kualitas pengajaran dan tenaga pendukung yang semakin 

bermutu. 

2)  Pihak Perguruan Tinggi perlu meningkatkan kembali fasilitas yang sudah ada saat ini. 

Karena fasilitas penunjang pada suatu PT merupakan hal yang sangat penting bagi 

proses belajar-mengajar dan menjadi suatu unsur tingkat kenyamanan seorang 

mahasiswa. Dengan dilandaskan bahwa pengaruh variabel fasilitas berada pada urutan 

ketiga terhadap preferensi mahasiswa setelah variabel kualitas pengajaran dan tenaga 

pendukung dan variabel persepsi kualitas lulusan, maka peningkatan fasilitas sangat 

penting bagi manajemen penyelenggaraan pendidikan. 



15 
 

3) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel-variabel 

lainnya yang dianggap mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam memilih Program 

Studi Ekonomi Pembangunan, misalnya variabel citra Perguruan Tinggi, motivasi 

untuk bekerja, dan peran keluarga. 

4) Diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya tidak hanya dilakukan pada Program 

Studi Ekonomi Pembangunan saja, tetapi juga pada Program Studi lainnya atau bahkan 

ke lingkup yang lebih luas lagi yaitu hingga Perguruan Tinggi Swasta lainnya maupun 

Perguruan Tinggi Negeri. 
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