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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Perilaku Konsumen 

a. Pengertian 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). 

Loudon dan Bitta (1988) dalam Simamora (2002), menyatakan 

bahwa perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan 

keputusan oleh individu untuk mengevaluasi, memperoleh, 

menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Engel et al., (2008) 

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung 

terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului sebuah 

tindakan. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi pihak 

yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku, termasuk mereka 
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yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan 

perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Kotler dan Keller (2012), perilaku pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor budaya, sosial, 

pribadi, dan psikologi. 

1) Faktor Budaya 

a) Budaya 

Budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari 

keinginan dan perilaku individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi 

dari lingkungan keluarga dan institusi lainnya. 

b) Sub budaya 

Sub budaya merupakan lingkup yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk 

partisipan dalam sub budaya. 

c) Kelas Sosial 

Kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan 

cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang 

saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. 

2) Faktor Sosial 

a) Kelompok Referensi 

Kelompok referensi merupakan keseluruhan kelompok yang 

mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap 
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dan perilaku seseorang. Kelompok referensi terdiri dari kelompok 

primer, kelompok sekunder, kelimpok aspirasi, dan kelompok 

disosiatif. Kelompok primer adalah sebuah kelompok di dalamnya 

terdapat individu yang berinteraksi secara tidak formal dan 

berkelanjutan, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. 

Kelompok sekunder adalah sebuah kelompok di dalamnya terdapat 

individu yang berinteraksi dengan lebih formal dan tidak terlalu 

berkelanjutan, seperti masyarakat. Kelompok aspirasi adalah sebuah 

kelompok di mana terdapat individu yang ingin bergabung di dalam 

kelompok tersebut. Kelompok disosiatif merupakan sebuah kelompok 

yang ditolak oleh individu karena memiliki nilai dan perilaku yang 

tidak bisa diterima individu tersebut. 

b) Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting 

dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi 

yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli. 

Keluarga dalam kehidupan pembeli terdiri dari dua jenis, pertama 

yaitu keluarga orientasi, yang merupakan orang tua dan saudara 

kandung. Melalui orang tua seseorang akan mendapatkan arahan 

terhadap agama, politik, ekonomi, serta dapat merasakan keinginan 

pribadi, harga diri, dan cinta. Kedua adalah keluarga prokreasi, yaitu 

merupakan pasangan suami istri dan anak-anak yang memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembelian. 
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c) Peran dan Status 

Seseorang ikut berperan serta dalam kelompok, klub, dan 

organisasi yang dapat menjadi pusat informasi penting dan 

membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan 

status dalam kelompok tersebut. Peran merupakan kegiatan yang 

dilakukan seseorang dan setiap peran menyandang status. Orang 

cenderung memilih produk yang dapat mencerminkan dan 

mengkomunikasikan peran dan status yang dikehendaki dalam 

masyarakat. 

3) Faktor Pribadi 

a) Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Usia dan siklus hidup berpengaruh terhadap selera dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari setiap individu. Orang 

dewasa telah melewati perjalanan hidup yang berubah setiap 

masanya, hal ini tentu akan memunculkan kebutuhan baru seperti 

kebutuhan jasa perbankan, pengacara, dan konsultan pernikahan. 

b) Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi 

Konsumsi dari individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan 

keadaan ekonomi. Maka dari itu, pemasar harus berusaha 

mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas 

rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu. Selain itu, keadaan 

ekonomi sangat mempengaruhi pilihan barang dan jasa yang akan 

dikonsumsi oleh setiap individu. 



15 
 

c) Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian merupakan serangkaian sifat psikologis dari 

setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan 

bertahan lama terhadap lingkungan. Dengan adanya kepribadian 

dapat menjadi suatu variabel dalam menganalisis perilaku pembeli. 

d) Gaya Hidup 

Pola hidup yang tergambar dalam kegiatan, minat, dan 

pendapat dari setiap individu disebut dengan gaya hidup. Gaya 

hidup menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya. 

4) Faktor Psikologis 

a) Motivasi 

Setiap individu mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat 

biogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti rasa 

lapar, rasa haus, maupun rasa ketidaknyamanan. Selain itu, terdapat 

kebutuhan yang bersifat psikogenik yang timbul dari keadaan 

tekanan psikologis seperti kebutuhan atas pengakuan, penghargaan 

diri, dan rasa memiliki. Ketika kebutuhan menjadi motif dan 

meningkat sampai intensitas yang cukup akan mendorong 

seseorang untuk bertindak. 

b) Persepsi 

Seseorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak 

terhadap sesuatu hal, bagaimana orang tersebut bertindak 

dipengaruhi oleh pandangannya tentang situasi. Persepsi 
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merupakan suatu proses ketika seseorang memilih, mengatur, dan 

menerjemahkan informasi yang ada untuk menciptakan gambaran 

dunia yang berarti. Persepsi dalam dunia pemasaran lebih 

bermakna daripada realitas, karena dengan terdapatnya persepsi 

konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku aktual konsumen. 

Namun setiap orang dapat mempunyai persepsi berbeda terhadap 

objek yang sama karena terdapat tiga proses pemahaman, yaitu 

atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. 

c) Pembelajaran 

Pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam perilaku 

individu yang berasal dari pengalaman hidup. 

d) Memori 

Memori terdiri dari memori jangka pendek dan jangka 

panjang. Memori jangka panjang merupakan memori yang paling 

diterima dengan membentuk model asosiatif di mana dalam model 

tersebut seseorang menganggap pengetahuan tentang merek 

konsumen merupakan informasi dalam memori dengan berbagai 

asosiasi yang saling terhubung. Asosiasi merek terdiri dari 

pengetahuan, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, 

sikap, dan lainnya yang berhubungan dengan merek. 

c. Preferensi Konsumen 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), preferensi berasal 

dari kata prefer yang memiliki arti pilihan atau kecenderungan atau 
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kesukaan seseorang terhadap sesuatu. Dari preferensi konsumen dapat 

diketahui barang dan jasa apa yang dipilih atau tidak dipilih oleh 

konsumen, sehingga dengan begitu dapat terlihat tingkat kepentingan 

dari karakteristik produk barang dan jasa yang diminati oleh pihak 

konsumen. Dalam preferensi konsumen memungkinkan sebuah 

konsumen dapat memilih kombinasi dua jenis barang maupun jasa. Jika 

produsen menawarkan dua jenis barang yang berbeda, maka konsumen 

akan memilih sesuai dengan seleranya (Mankiw, 2006). 

Menurut Simamora (2002), terdapat beberapa proses yang dilalui 

konsumen hingga mencapai suatu preferensi konsumen, yaitu : 

1) Mengasumsikan konsumen menilai barang dan jasa sebagai 

serangkaian karakteristik. Setiap konsumen memiliki persepsi yang 

berbeda-beda tentang karakteristik apa yang relevan. 

2) Setiap barang dan jasa memiliki tingkat kepentingan karakteristik 

yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Karena konsumen memberikan penekanan yang berbeda-beda tentang 

karakteristik barang dan jasa mana yang paling penting. 

3) Konsumen memberikan kepercayaan tentang produk pada setiap 

karakteristik. Kepercayaan tentang merek suatu barang dan jasa 

disebut brand image. 

4) Konsumen memiliki tingkat kepercayaan yang beragam sesuai dengan 

perbedaan dari karakteristik. 
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5) Konsumen akan memiliki sikap pada merek yang lain setelah melalui 

prosedur evaluasi. 

2. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Dalam proses keputusan pembelian tidak hanya terdapat faktor yang 

mempengaruhi pembelian, tetapi juga terdapat peranan dalam pembelian 

dan tahap dalam proses keputusan pembelian (Simamora, 2002). 

a. Peran Pembelian 

1) Pemrakarsa (initiator), merupakan pihak yang pertama kali 

memberikan saran untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang 

atau jasa tertentu. 

2) Pemberi Pengaruh (influencer), merupakan pihak yang memiliki 

pandangan atau nasihat yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan akhir. 

3) Pengambil Keputusan (decider), merupakan pihak penentu sebagian 

atau keseluruhan dalam keputusan pembelian yaitu apakah akan 

membeli, apa yang akan dibeli, kapan hendak membeli, bagaimana 

cara pembelian, dan di mana akan membeli. 

4) Pembeli (buyer), merupakan pihak yang melakukan pembelian. 

5) Pemakai (user), merupakan pihak yang mengonsumsi atau pengguna 

dari suatu barang atau jasa. 
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b. Tahap-tahap dalam Proses Pembelian 

Dalam proses pembelian, konsumen akan melalui lima tahap yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku purna pembelian. Bagan di bawah ini 

menggambarkan lima tahap dalam proses tersebut. 

 

 

Sumber : Kotler (2000) dalam Simamora (2002) 

GAMBAR 2.1 

Proses Keputusan Pembelian 

1) Pengenalan Masalah 

Proses pengenalan masalah terjadi pada saat pembeli menyadari 

terdapat masalah tentang kebutuhan. Pihak konsumen menyadari 

adanya perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan yang 

dimiliki oleh konsumen disebabkan karena rangsangan internal 

maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seperti rasa 

lapar, haus, dan lainnya yang berasal dari kebutuhan dalam diri. 

Sedangkan, faktor eksternal berasal dari keadaan lingkungan 

sekitarnya. Kedua faktor ini akan meningkat dan berubah menjadi 

dorongan untuk melakukan pembelian sehingga konsumen dapat 

mencapai tingkat kepuasannya. 

2) Pencarian Informasi 

Konsumen yang mempunyai dorongan atau tidak untuk 

memenuhi kebutuhan, akan mencari informasi lebih lanjut. Apabila 

Pengenalan 

Masalah 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

Pembelian 

Perilaku 

Purna 

Pembelian 
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dorongan konsumen tersebut kuat dan terdapat ketersediaan barang, 

maka konsumen akan langsung melakukan pembelian. Namun jika 

tidak, kebutuhan konsumen akan menjadi ingatan saja. 

Menurut tingkatnya, pencarian informasi terdiri dari dua jenis. 

Pertama, yaitu perhatian yang meningkat ditandai dengan pencarian 

informasi yang sedang-sedang saja. Kedua, yaitu pencarian informasi 

secara aktif dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber. 

3) Evaluasi Alternatif 

Konsumen akan memproses informasi tentang pemilihan merek 

untuk membuat keputusan akhir. Pertama, konsumen mempunyai 

kebutuhan dan akan mencari manfaat tertentu yang selanjutnya 

melihat atribut produk. Kedua, konsumen akan memberikan penilaian 

yang berbeda untuk setiap produk sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya. Ketiga, konsumen akan membangun kepercayaan 

merek dan konsumen memiliki harapan kepuasan terhadap berbagai 

barang menurut tingkat alternatif tiap karakteristik. Dan keempat, 

konsumen akan tiba pada sikap alternatif merek melalui prosedur 

tertentu. 

4) Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen melakukan penyusunan merek-

merek dalam himpunan pilihan yang akan membentuk niat pembelian. 

Konsumen kemungkinan akan melakukan pemilihan terhadap merek 
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yang disukai, tetapi tidak jarang terdapat faktor yang mempengaruhi 

seperti sikap pihak lain dan faktor keadaan sekitar yang tidak terduga. 

 

5) Perilaku Purna Pembelian 

Setelah melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa, 

konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan. Maka dari itu, pemasar harus mengamati kepuasan 

purna pembelian, tindakan purna pembelian, dan penggunaan produk 

purna pembelian. 

3. Teori Perilaku Konsumen dalam Pendidikan 

a. 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 meliputi perilaku pra-penelitian, perilaku penelitian, proses 

aplikasi, keputusan pemilihan, dan pendaftaran. Penjelasan tentang 

perilaku konsumen dalam pendidikan adalah sebagai berikut Chapman 

(1986) dalam Maringe (2006) : 

1) Perilaku Pra-pencarian 
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Pada tahap ini merupakan pemikiran awal tentang masa depan. 

Tahap ketika calon mahasiswa dengan pasif melakukan pendaftaran 

berdasarkan informasi PT yang tersebar. PT harus dapat 

memanfaatkan situasi ini, karena keputusan awal merupakan sikap 

yang dapat bertahan lama dan pandangan seseorang yang akan selalu 

berkembang pada tahap ini. Mempertahankan pandangan tentang PT 

pada pemikiran seseorang pemilih yang pasif, dapat menjadi pilihan 

strategis yang berguna untuk PT yang berkeinginan untuk 

mengembangkan pasar perekrutan. 

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 

suatu keputusan. Pada tahap ini, PT harus mengetahui kapan situasi ini 

terjadi dalam kelompok-kelompok mahasiswa dan memaksimalkan 

peluang informasi dengan cara memberikan fasilitas dalam proses 

pencarian yang dilakukan calon mahasiswa atau pelamar. 

3) Proses Pengaplikasian 

Setelah melalui beberapa proses seleksi, pada tahap ketiga calon 

mahasiswa menyerahkan berkas perndaftaran ke PT yang telah 

terpilih. Dalam tahap ini, pihak PT harus memberikan pelayanan 

dengan standar kualitas tinggi dan respon yang cepat kepada calon 
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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. Proses penerimaan terkadang berjalan dengan non 

kontraktual dalam dunia pendidikan, yang pada situasi ini calon 

mahasiswa membuat beberapa penawaran kepada pihak PT. 

5) Pendaftaran 

Tahap yang terakhir adalah calon mahasiswa melakukan 

pendaftaran 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. 

Preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP sebagai tempat 

untuk mendapatkan pendidikan, kegiatan memilih tersebut dapat tercipta 

berdasarkan faktor eksternal dan internal. Preferensi mahasiswa dapat 

digunakan sebagai bahan merumuskan strategi penyelenggaraan 

pendidikan pada PT dan mengetahui bagaimana teori perilaku konsumen 

dalam suatu pengambilan keputusan barang dan jasa. Preferensi 

mahasiswa dalam memilih prodi juga dapat berasal atas dasar dari 

pribadi mahasiswa yang berasal dari pengetahuan dan keyakinan 

seseorang terhadap prodi tersebut. 
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b. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Perguruan Tinggi 

1) 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. 

Kotler dan Keller (2012), menyatakan bahwa konsumen 

memilih sebuah produk yang menawarkan kualitas terbaik, 

penampilan, dan fitur yang inovatif, sehingga dapat memberikan 

kepuasan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam dunia 

pemasaran, barang dan jasa yang ditawarkan pihak produsen kepada 

konsumen harus memiliki kualitas terbaik dan sesuai dengan harga 

yang ditawarkan. 

Kualitas memiliki hubungan dengan kepuasan pelanggan, yang 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Terdapatnya ikatan yang 

kuat mejadikan perusahaan mampu memahami dengan jelas harapan 

pelanggan serta kebutuhannya. Dengan demikian, perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan melalui langkah memaksimalkan 

pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan 

pengalaman pelanggan yang buruk. Selanjutnya, dapat tercipta 
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kepuasan pelanggan yang berdampak pada kesetiaan atau loyalitas 

pelanggan terhadap perusahaan tersebut (Tjiptono, 2000). 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Griffin & Ebert (2006), 

bahwa produk dapat berbentuk jasa. 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). Menurut Tjiptono (2000), sesuai dengan klasifikasi jasa 

yang menggolongkan PT masuk dalam klasifikasi high-contact 

services, yaitu terdapat interaksi dengan pelanggannya tinggi, 

sehingga keterampilan karyawan harus diperhatikan oleh perusahaan 

jasa, karena kemampuan membina hubungan sangat dibutuhkan dalam 

berhubungan dengan orang lain. Seperti keramahan, sopan santun, dan 

komunikatif. 

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. Kualitas pengajaran dan tenaga pendukung menjadi suatu 

tolak ukur penilaian pada sebuah PT dalam pandangan seorang calon 

mahasiswa. Sebelum melakukan pendaftaran, calon mahasiswa 

berusaha mencari informasi tentang kualitas pengajaran dan tenaga 
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pendukung pada PT. Apabila berkualitas maka calon mahasiswa akan 

yakin dengan keputusan untuk memilih PT tersebut. 

2) Biaya 

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

produk yang patut dikhususkan adalah aspek yang melibatkan harga 

produk. Pemeriksaan atas apa yang konsumen ketahui mengenai harga 

absolut dan harga relatif dapat memberikan informasi penting untuk 

membimbing tindakan pemasaran. 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. 

Menurut Daljono (2011) dalam Karyati (2016), biaya 

pendidikan apabila dilihat dari sisi ekonomi adalah pengorbanan 

sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan 

barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat pada saat 

ini atau masa yang akan datang. Dari beberapa pendapat di atas 

tentang biaya pendidikan dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan 

adalah nilai dari uang yang dikeluarkan pihak tertentu untuk 

penyelenggaraan pendidikan. 
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Biaya pendidikan dan biaya hidup dapat berupa biaya makan, 

biaya tempat tinggal, dan biaya sumbangan penyelenggaraan 

pendidikan. Dengan demikian, biaya pendidikan dan biaya hidup 

merupakan suatu nilai yang harus dipertimbangkan oleh mahasiswa 

sebelum melakukan pendafataran pada PT tersebut. 

3) 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 

adalah suatu tempat di mana suatu barang dan jasa itu berada, 

sehingga produsen harus melakukan pemilihan lokasi yang tepat 

dengan tujuan dapat menjadikan nilai tambah bagi suatu barang dan 

jasa dalam pandangan konsumen. Karena produk yang berada di 

lokasi yang memiliki kemudahan untuk dijangkau, maka produk 

tersebut akan selalu menjadi produk pilihan konsumen dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Tjiptono (2000) menyatakan bahwa pelayanan jasa dalam proses 

pendistribusiannya tidak dilakukan secara tradisional seperti barang 

fisik. Terdapat dua jenis interaksi yang terjadi antara penyedia jasa 

dan pengguna jasa yang berhubungan dengan pemilihan lokasi, yaitu : 

a) Pelanggan secara langsung mendatangi penyedia jasa. 

b) Penyedia jasa secara langsung mendatangi pelanggan. 
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Menurut Tjiptono (2000) terdapat faktor pertimbangan yang 

berpengaruh terhadap pemilihan tempat atau lokasi, yaitu sebagai 

berikut : 

a) Akses, misalnya lokasi yang memiliki kemudahan dalam 

menjangkau transportasi umum. 

b) Visabilitas, misalnya lokasi dengan bentuk fisik yang dapat terlihat 

jelas dari tepi jalan. 

c) Lalu Lintas, terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan yaitu 

pertama, banyaknya jumlah orang yang berlalu lalang sehingga 

mendatangkan kesempatan terjadinya dorongan untuk pembelian. 

Kedua, kepadatan dan kemacetan yang terjadi dapat menjadi 

hambatan. 

d) Menawarkan ketersediaan tempat parkir yang aman dan nyaman 

bagi konsumen. 

e) Ekspansi adalah tersedianya lahan untuk perluasan usaha kemudian 

hari. 

f) Lingkungan di sekitar usaha tersebut mendukung jasa yang 

ditawarkan. 

g) Persaingan yaitu di sekitar usaha tersebut terdapat pesaing dengan 

kesamaan jasa yang ditawarkan atau tidak. 

h) Peraturan pemerintah, terdapat ketentuan dari pemerintah untuk 

tidak membangun usaha yang menciptakan kebisingan di sekitar 

lingkungan pemukiman penduduk misalnya. 
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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 askesbilitas yang memadai dari pusat 

perkotaan dan pertokoan, sehingga memberikan kemudahan untuk 

segala pemenuhan kebutuhan hidup mahasiswa. 

4) 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. 

Fasilitas merupakan suatu paket jasa yang diartikan sebagai 

suatu rangkaian yang terdiri dari barang dan jasa yang disediakan 

dalam lingkup tertentu. Selain itu, fasilitas penunjang merupakan 

sumber daya fisik yang harus tersedia sebelum suatu jasa ditawarkan 

kepada pihak konsumen (Tjiptono, 2000). 

Perilaku konsumen dalam dunia pendidikan juga membutuhkan 

fasilitas penunjang yang dapat melengkapi kebutuhan dan menjadi 
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komponen pelengkap untuk berlangsungnya proses belajar dan 

mengajar bagi mahasiswa dan dosen. Dengan begitu, fasilitas 

penunjang menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh PT. 

Karena, dengan tersedianya fasilitas penunjang yang memadai, maka 

akan memberikan pengaruh terhadap minat mahasiswa untuk 

mendapatkan produk industri berupa jasa pendidikan pada PT 

tersebut. 

5) 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 dan Keller (2012), menyatakan bahwa persepsi adalah 

ketika seseorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak 

terhadap sesuatu hal, bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi 

oleh pandangannya tentang situasi. Persepsi merupakan suatu proses 

ketika seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi 

yang ada untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi 

dalam dunia pemasaran lebih bermakna daripada realitas, karena 

dengan terdapatnya persepsi konsumen akan berpengaruh terhadap 

perilaku aktual konsumen. Namun setiap orang dapat mempunyai 

persepsi berbeda terhadap objek yang sama karena terdapat tiga proses 
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pemahaman, yaitu atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

a) Atensi Selektif 

Atensi atau perhatian alokasi dari pemrosesan kapasitas terhadap 

beberapa rangsangan tertentu. Atensi terdiri dari atensi sukarela 

yang berasal dari sesuatu yang bermakna. Sedangkan atensi tidak 

sukarela yang berasal dari seseorang atau sesuatu. Setiap harinya 

diperkirakan seseorang terkena sebanyak 1.500 iklan dan interaksi 

yang berkaitan dengan merek. Dengan jumlah sebanyak itu, 

seseorang tidak mampu menangkap semua iklan yang dilihatnya, 

oleh karena itu pemasar harus berusaha mendapatkan atensi dari 

pihak konsumen sehingga konsumen dapat tertarik dengan iklan 

produk tersebut. Atensi ini disebut atensi selektif. Berikut beberapa 

rangsangan yang akan diperhatikan seseorang yaitu : 

(1) Seseorang yang cenderung akan memperhatikan rangsangan 

yang berhubungan dengan kebutuhan mereka saat itu. 

(2) Seseorang yang cenderung memperhatikan rangsangan yang 

terdapat dalam harapan mereka. 

(3) Seseorang yang cenderung memperhatikan rangsangan yang 

memiliki tingkat deviasi tinggi daripada deviasi normal. 

b) Distorsi Selektif 

Distorsi selektif merupakan kecenderungan yang dilakukan 

seseorang untuk menangkap informasi yang didapat sesuai dengan 
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pemahaman tentang keyakinan dan ekspektasi mereka terhadap 

suatu merek dan produk. Distorsi selektif dapat bekerja untuk 

keunggulan pemasar yang memiliki merek kuat ketika konsumen 

mendistorsi informasi merek normal atau tidak jelas untuk 

membuat menjadi lebih positif. 

c) Retensi Selektif 

Retensi selektif merupakan suatu sikap untuk lebih mengingat dan 

menyukai sebuah produk yang bernilai tinggi dan melupakan 

sebuah produk saingan yang juga bernilai tinggi. Pemasar harus 

melakukan teknik pengulangan, untuk menghindari pesan yang 

disampaikan akan dilupakan oleh pihak konsumen. 

Kotler (1994) dalam Tjiptono (2000), memberikan batasan 

bahwa kualitas suatu barang maupun jasa berasal dari kebutuhan 

konsumen dan berakhir pada persepsi seorang konsumen. Citra 

kualitas yang baik dibangun bukan berdasarkan dari cara pandang atau 

persepsi pihak penyedia jasa, tetapi dibangun berdasarkan cara 

pandang atau persepsi seorang pelanggan atau konsumen yang telah 

mengonsumsi atau menikmati jasa, sehingga konsumen sudah 

seharusnya menentukan kualitas dari sebuah jasa. 

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 
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memiliki jaringan kerja sama yang luas dengan beberapa perusahaan 

besar, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi mahasiswa 

sebelum melakukan pendaftaran di PT tersebut. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis telah melakukan pengamatan dan pengkajian yang terkait dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Penelitian terdahulu 

yang mendasari penulis dalam melakukan penyusunan skripsi adalah sebagai 

berikut : 

1. Zainurin dan Sabri (2011) di dalam penelitian yang berjudul “Factors that 

Influence Parents’ Choice of Pre-Schools Education in Malaysia: An 

Exploratory Study”. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi orangtua dalam pemilihan pendidikan setingkat TK adalah 

keselamatan dan keamanan, kualitas pengajaran, kebersihan, dan nilai 

agama. 

2. Elfrida Manoku, PhD (2015), dalam penelitian yang berjudul “Factors that 

Influence University Choice of Albanian Students”. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktorial. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat sembilan faktor yang mempengaruhi siswa 

Albanian dalam pemilihan PT, yaitu faktor biaya kuliah dan biaya hidup, 

kualitas pendidik dan tenaga pendukung, reputasi institusi, fasilitas fakultas, 

akreditasi, preferensi dan bakat individu, lokasi, persepsi setelah kelulusan, 
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dan nilai kelulusan sekolah merupakan pengaruh mahasiswa dalam memilih 

PT. 

3. Rani Septhevian (2014), dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Orangtua dalam Memilih Sekolah Dasar (SD)”. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dan analisis 

regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi keputusan orangtua dalam memilih sekolah dasar negeri atau 

swasta adalah kualitas guru, agama, fasilitas, biaya, lingkungan, dan 

keamanan sekolah, sedangkan faktor lain yaitu kualitas pengajaran, lokasi, 

citra sekolah tidak berpengaruh terhadap keputusan orangtua memilih 

Sekolah Dasar Negeri atau Swasta. 

4. Wibowo dan Widodo (2013), dalam penelitian yang berjudul “Identifikasi 

Penentu Intensi Studi ke Perguruan Tinggi: Studi Kasus terhadap 

Universitas Swasta Katolik di Indonesia”. Analisis yang digunakan adalah 

analisis faktor eksploratori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

sembilan konstruk yang mempengaruhi intensi siswa untuk studi ke PT 

yaitu persepsi terhadap mutu pengajaran, persepsi terhadap mutu lulusan di 

dunia kerja, motivasi untuk bekerja, nilai-nilai kehidupan, motivasi untuk 

berprestasi, kenyamanan kampus, citra universitas, bantuan dalam 

pembiayaan studi, dan status sosial. 

5. Risnawati dan Irwandi (2012), dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Faktor atas Pengambilan Keputusan Mahasiswa untuk Memilih Jurusan 

Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya”. Analisis yang digunakan adalah 
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analisis faktorial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor 

yang mempengaruhi mahasiswa memilih Jurusan Akuntansi. Terdiri dari 

empat faktor utama yaitu citra, minat, keputusan bersama, dan tersedianya 

lapangan kerja. Satu faktor temuan baru yaitu fasilitas kampus yang sangat 

menunjang. 

6. Karyati (2016), dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Citra Merek 

(Brand Image) dan Persepsi Biaya Pendidikan terhadap Minat Melanjutkan 

Studi pada Prodi Pendidikan Akuntansi FE UNY”. Analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif, analisis regresi sederhana, dan analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan 

Citra Merek (Brand Image) terhadap Minat Melanjutkan Studi pada Prodi 

Pendidikan Akuntansi FE UNY. Dan terdapat pengaruh negatif persepsi 

biaya pendidikan terhadap Minat Melanjutkan Studi pada Prodi Akuntansi 

FE UNY. 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tentang preferensi 

mahasiswa dalam memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini  : 
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TABEL 2.1. 

 Hasil Penelitian Terdahulu 

  

No 
Penulis, Tahun, dan 

Judul Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Dr. Zainurin dan 

Mohd Sabri, 2011, 

Factors that Influence 

Parents’ Choice of 

Pre-Schools Education 

in Malaysia: An 

Exploratory Study 

 

  

Analisis Regresi 

Berganda 

Faktor berpengaruh : Keselamatan dan 

Keamanan, Kualitas Pengajaran, Kebersihan, 

dan Nilai Agama. 

Faktor tidak berpengaruh : 

Kurikulum, Bahasa Pengantar, Guru yang 

Berkualitas, Staf yang Ramah, Sarana dan 

Prasarana, Transportasi, Ukuran kelas, Nutrisi, 

Lokasi, Jam Operasi, Biaya, Tingkat Pendidikan 

Orangtua, dan Pendapatan Rumah Tangga 

Tempat penelitian 

dan variabel 

penelitian 

(Keselamatan dan 

Keamanan, 

Kebersihan, Nilai 

Agama, 

Kurikulum, 

Bahasa 

Pengantar, 

Transportasi, 

Nutrisi, Jam 

Operasi, Tingkat 

Pendidikan 

Orangtua, 

Pendapatan 

Rumah Tangga). 

2. Manoku, 2015, 

Factors that Influence 

University Choice of 

Albanian Students 

 

Analisis Faktor 

Eksploratori 

Faktor berpengaruh: Biaya Kuliah dan Biaya 

Hidup, Kualitas Pendidik dan Tenaga 

Pendukung, Reputasi Institusi, Fasilitas Fakultas, 

Akreditas, Preferensi dan Bakat Individu, 

Lokasi, Persepsi Setelah Kelulusan, dan Nilai 

Kelulusan Sekolah 

Tempat 

penelitian, 

variabel 

penelitian 

(Reputasi 

Institusi, 
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Akreditasi, dan 

Nilai Kelulusan 

Sekolah) dan 

metode 

penelitian. 

3. Rani Septhevian, 

2012, Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Keputusan Orangtua 

dalam Memilih 

Sekolah Dasar (SD) 

Analisis 

Deskriptif dan 

Analisis Regresi 

Logistik Biner 

Faktor berpengaruh : Kualitas Guru, Agama, 

Fasilitas, Biaya, Lingkungan, dan Keamanan 

Sekolah 

Faktor tidak berpengaruh : Kualitas Pengajaran, 

Citra, dan Lokasi 

Tempat 

penelitian, 

variabel 

penelitian 

(Kualitas Guru, 

Agama, 

Lingkungan dan 

Keamanan 

Sekolah, dan 

Citra) dan metode 

penelitian. 

4. Wibowo dan Widodo, 

2013, Identifikasi 

Penentu Intensi Studi 

ke Perguruan Tinggi: 

Studi Kasus terhadap 

Universitas Swasta 

Katolik di Indonesia 

Analisis Faktor 

Eksploratori 

Faktor berpengaruh: Persepsi terhadap Mutu 

Pengajaran, Persepsi terhadap Mutu Lulusan di 

Dunia Kerja, Motivasi untuk Bekerja, Nilai-nilai 

Kehidupan, Motivasi untuk Berprestasi, 

Kenyamanan Kampus, Citra Universitas, 

Bantuan dalam Pembiayaan Studi, dan Status 

Sosial 

Tempat 

penelitian, 

variabel 

penelitian 

(Motivasi untuk 

Bekerja, Nilai-

nilai Kehidupan, 

Motivasi untuk 

Berprestasi, 

Kenyamanan 

Kampus, Citra 

Universitas, dan 
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Status Sosial) dan 

metode 

penelitian. 

5. Risnawati dan 

Irwandi, 2012, 

Analisis Faktor atas 

Pengambilan 

Keputusan Mahasiswa 

untuk Memilih 

Jurusan Akuntansi di 

STIE Perbanas 

Surabaya 

Analisis 

Faktorial 

Faktor berpengaruh : Citra, Minat, Keputusan 

Bersama, Tersedianya Lapangan Kerja 

Faktor temuan baru : Fasilitas Kampus 

Tempat 

penelitian, 

variabel 

penelitian (Citra, 

Minat, Keputusan 

Bersama) dan 

metode 

penelitian. 

6. Karyati, 2016, 

Pengaruh Citra Merek 

(Brand Image) dan 

Persepsi Biaya 

Pendidikan terhadap 

Minat Melanjutkan 

Studi pada Prodi 

Pendidikan Akuntansi 

FE UNY 

Analisis 

Deskriptif, 

Analisis Regresi 

Sederhana, dan 

Anlaisis Regresi 

Berganda. 

Faktor berpengaruh : Citra Merek (Brand Image) 

Faktor tidak berpengaruh : Biaya Pendidikan 

Tempat 

penelitian, 

variabel 

penelitian (Citra 

Merek (Brand 

Image). 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian 

yang telah diuraikan di atas, adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Diduga kualitas pengajaran dan tenaga pendukung berpengaruh positif 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Program Studi Ekonomi 

Pembangunan. 

2. Diduga biaya pendidikan dan biaya hidup berpengaruh positif terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Program Studi Ekonomi 

Pembangunan. 

3. Diduga lokasi berpengaruh positif terhadap preferensi mahasiswa dalam 

memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan. 

4. Diduga fasilitas berpengaruh positif terhadap preferensi mahasiswa dalam 

memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan. 

5. Diduga persepsi kualitas lulusan berpengaruh positif terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan. 

D. Model Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun kerangka pemikiran berdasarkan 

latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tentang preferensi 

mahasiswa dalam memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan, yang 

digambarkan sebagai berikut : 
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GAMBAR 2.2. 

Kerangka Model Penelitian 

Kualitas Pengajaran 

dan Tenaga 

Pendukung 

Biaya Pendidikan dan 

Biaya Hidup 

 

Persepsi Kualitas 

Lulusan 

Lokasi Preferensi Mahasiswa 
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