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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Kualitas Instrumen 

Sebelum penelitian dilakukan secara lebih mendalam, peneliti terlebih 

dahulu melakukan pengujian pada instrumen yang akan digunakan. Dalam hal 

ini instrumen penelitian berupa kuesioner yang disebarkan kepada 40 orang 

yang memiliki kriteria sesuai dengan calon responden. Pretest yang dilakukan 

memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman pihak responden 

terhadap pernyataan-pernyataan yang tersedia dalam kuesioner. Selanjutnya 

akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap pernyataan-pernyataan 

dalam kuesioner tersebut. 

1. Uji Validitas 

Dengan dilakukannya uji validitas, peneliti dapat mengetahui sah atau 

valid tidaknya suatu instrumen penelitian. Dalam hal ini, instrumen 

penelitian berupa kuesioner. Uji validitas digunakan untuk memastikan 

bahwa kuesioner yang akan disebarkan kepada pihak responden tidak 

menyimpang dari gambaran variabel dalam penelitian. Kuesioner 

diharapkan dapat menilai dan mengungkapkan objek yang akan digunakan 

dalam penelitian dan dapat memperoleh data yang tepat dari variabel 

penelitian. 

Uji validitas dalam penelitian ini mengkorelasikan skor masing-

masing item pernyataan dengan skor total setiap variabel menggunakan 

teknik korelasi Product Moment. Instrumen penelitian dinyatakan valid jika 
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mempunyai korelasi Product Moment (r-hitung) lebih besar dari r-tabel pada 

taraf α = 5% atau dapat dilihat dari nilai tingkat signifikan pada analisis 

menggunakan program SPSS 16 yang harus bernilai kurang dari (<) 0,05. 

Jumlah sampel dan k adalah konstruk. Pada pretest, besarrnya df dapat 

dihitung 40-2 = 38 dengan alpha 0,05 (α 5%), maka r-tabel sebesar 0,3120 

dengan jumlah total sampel sebanyak 40 responden. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 16 

terhadap item-item pernyataan tiap variabel yang terdiri dari 30 butir 

pernyataan dengan rincian 5 butir pernyataan mengenai preferensi 

mahasiswa dalam memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan dan 5 

butir pernyataan untuk setiap variabel independen yaitu kualitas pengajaran 

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

dan persepsi kualitas lulusan adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Preferensi Mahasiswa dalam Memilih Program Studi Ekonomi 

Pembangunan 

TABEL 5.1. 

Hasil Uji Validitas Variabel Preferensi Mahasiswa dalam Memilih 

Program Studi Ekonomi Pembangunan 

 

Item Sig korelasi Pengujian r hitung r tabel Kesimpulan 

P1 0,000 Sig < 0,05 0,762 0,3120 Valid 

P2 0,000 Sig < 0,05 0,643 0,3120 Valid 

P3 0,000 Sig < 0,05 0,608 0,3120 Valid 

P4 0,000 Sig < 0,05 0,809 0,3120 Valid 

P5 0,000 Sig < 0,05 0,823 0,3120 Valid 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Item P1 sampai dengan P5 menunjukkan butir pernyataan dari 

nomor 1 sampai dengan nomor 5. Berdasarkan  Tabel 5.1. di atas, dari 
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hasil uji validitas pada variabel dependen yaitu preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP menunjukkan bahwa skor item berkorelasi 

dengan skor total dengan hasil nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai 

rhitung > rtabel (0,3120). Hal ini menunjukkan bahwa item yang digunakan 

dapat mengukur variabel yang diteliti sehingga secara keseluruhan item 

pernyataan untuk variabel preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP 

dinyatakan valid. 

b. Variabel Kualitas Pengajaran dan Tenaga Pendukung 

TABEL 5.2. 
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pengajaran dan Tenaga Pendukung 

 

Item Sig korelasi Pengujian r hitung r tabel Kesimpulan 

P1 0,000 Sig < 0,05 0,717 0,3120 Valid 

P2 0,001 Sig < 0,05 0,490 0,3120 Valid 

P3 0,000 Sig < 0,05 0,543 0,3120 Valid 

P4 0,000 Sig < 0,05 0,870 0,3120 Valid 

P5 0,000 Sig < 0,05 0,746 0,3120 Valid 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, tahun 2017 

Item P1 sampai dengan item P5 menunjukkan butir pernyataan dari 

nomor 1 sampai dengan nomor 5. Berdasarkan Tabel 5.2. di atas, hasil uji 

validitas pada variabel kualitas pengajaran dan tenaga pendukung 

menunjukkan bahwa skor item berkorelasi dengan skor total dengan hasil 

nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai rhitung > rtabel (0,3120). Hal ini 

menunjukkan bahwa item yang digunakan dapat mengukur variabel yang 

diteliti sehingga secara keseluruhan item pernyataan untuk variabel 

kualitas pengajaran dan tenaga pendukung dapat dinyatakan valid. 

c. Variabel Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup 
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Item P1 sampai dengan P5 menunjukkan butir pernyataan dari 

nomor 1 sampai dengan nomor 5. Berdasarkan Tabel 5.3. di bawah ini, 

hasil uji validitas pada variabel biaya pendidikan dan biaya hidup 

menunjukkan bahwa skor item berkorelasi dengan skor total dengan hasil 

nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai rhitung > rtabel (0,3120). Hal ini 

menunjukkan bahwa item yang digunakan dapat mengukur variabel yang 

diteliti sehingga item pernyataan untuk variabel biaya pendidikan dan 

biaya hidup dapat dinyatakan valid. 

TABEL 5.3. 

Hasil Uji Validitas Variabel Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup 

 

Item Sig korelasi Pengujian r hitung r tabel Kesimpulan 

P1 0,000 Sig < 0,05 0,819 0,3120 Valid 

P2 0,000 Sig < 0,05 0,744 0,3120 Valid 

P3 0,000 Sig < 0,05 0,649 0,3120 Valid 

P4 0,001 Sig < 0,05 0,505 0,3120 Valid 

P5 0,000 Sig < 0,05 0,604 0,3120 Valid 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

d. Variabel Lokasi 

TABEL 5.4. 

 Hasil Uji Validitas Variabel Lokasi  

 

Item Sig korelasi Pengujian r hitung r tabel Kesimpulan 

P1 0,000 Sig < 0,05 0,676 0,3120 Valid 

P2 0,000 Sig < 0,05 0,540 0,3120 Valid 

P3 0,003 Sig < 0,05 0,458 0,3120 Valid 

  P4 0,000 Sig < 0,05 0,743 0,3120 Valid 

P5 0,000 Sig < 0,05 0,675 0,3120 Valid 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Item P1 sampai dengan P5 menunjukkan butir pernyataan dari 

nomor 1 sampai dengan nomor 5. Berdasarkan Tabel 5.4. di atas, hasil uji 

validitas pada variabel lokasi menunjukkan bahwa skor item berkorelasi 
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dengan skor total dengan hasil nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai 

rhitung > rtabel (0,3120). Hal ini menunjukkan bahwa item yang digunakan 

dapat mengukur variabel yang diteliti sehingga item pernyataan untuk 

variabel lokasi dapat dinyatakan valid. 

e. Variabel Fasilitas 

TABEL 5.5. 

Hasil Uji Validitas Variabel Fasilitas 

 

Item Sig korelasi Pengujian r hitung r tabel Kesimpulan 

P1 0,000 Sig < 0,05 0,826 0,3120 Valid 

P2 0,000 Sig < 0,05 0,884 0,3120 Valid 

P3 0,000 Sig < 0,05 0,780 0,3120 Valid 

P4 0,000 Sig < 0,05 0,759 0,3120 Valid 

P5 0,000 Sig < 0,05 0,812 0,3120 Valid 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Item P1 sampai dengan P5 menunjukkan butir pernyataan dari 

nomor 1 sampai dengan nomor 5. Berdasarkan Tabel 5.5. di atas, hasil uji 

validitas pada variabel fasilitas menunjukkan bahwa skor item 

berkorelasi dengan skor total dengan hasil nilai signifikan kurang dari 

0,05 dan nilai rhitung > rtabel (0,3120). Hal ini menunjukkan bahwa item 

yang digunakan dapat mengukur variabel yang diteliti sehingga item 

pernyataan untuk variabel fasilitas dapat dinyatakan valid. 

f. Variabel Persepsi Kualitas Lulusan 

TABEL 5.6. 
Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kualitas Lulusan 

 

Item Sig korelasi Pengujian r hitung r tabel Kesimpulan 

P1 0,000 Sig < 0,05 0,757 0,3120 Valid 

P2 0,000 Sig < 0,05 0,595 0,3120 Valid 

P3 0,000 Sig < 0,05 0,800 0,3120 Valid 

P4 0,000 Sig < 0,05 0,803 0,3120 Valid 

P5 0,000 Sig < 0,05 0,673 0,3120 Valid 
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Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Item P1 sampai dengan P5 menunjukkan butir pernyataan dari 

nomor 1 sampai dengan nomor 5. Berdasarkan Tabel 5.6. di atas, hasil uji 

validitas pada variabel persepsi kualitas lulusan menunjukkan bahwa 

skor item berkorelasi dengan skor total dengan hasil nilai signifikan 

kurang dari  0,05 dan nilai rhitung > rtabel (0,3120). Hal ini menunjukkan 

bahwa item yang digunakan dapat mengukur variabel yang diteliti 

sehingga item pernyataan untuk variabel persepsi kualitas lulusan dapat 

dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Dilakukannya uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui reliabel atau 

tidaknya suatu instrumen bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

objek yang sama, jika tetap menghasilkan data yang sama maka instrumen 

tersebut dikatakan reliabel. Dalam uji reliabilitas ini menggunakan teknik 

Cronbach Alpha. Apabila nilai setiap variabel ≥ 0,40 maka instrumen 

tersebut dapat dinyatakan reliabel. Untuk pengukuruan Cronbach Alpha dari 

setiap variabel dapat menggunakan bantuan program SPSS 16.  

TABEL 5.7. 
 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

  

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Pengujian Kesimpulan 

Y (Preferensi Mahasiswa dalam 

Memilih Program Studi 

Ekonomi Pembangunan) 

0,751 α ≥ 0,40 Reliabel 

X1 (Kualitas Pengajaran dan 

Tenaga Pendukung) 
0,718 α ≥ 0,40 Reliabel 

X2 (Biaya Pendidikan dan Biaya 

Hidup) 
0,696 α ≥ 0,40 Reliabel 
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X3 (Lokasi) 0,530 α ≥ 0,40 Reliabel 

X4 (Fasilitas) 0,867 α ≥ 0,40 Reliabel 

X5 (Persepsi Kualitas Lulusan) 0,777 α ≥ 0,40 Reliabel 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Pada Tabel 5.7. di atas, didapatkan hasil bahwa semua variabel 

mempunyai nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,40. Sehingga instrumen 

penelitian dalam penelitian ini yaitu kuesioner dinyatakan reliabel untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

B. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukannya uji-t dan uji-F dalam penelitian ini, terlebih 

dahulu peneliti melakukan uji asumsi klasik dengan tujuan untuk 

mengetahui terdapat atau tidaknya penyimpangan terhadap asusmi klasik. 

Pengujian yang dilakukan adalah menggunakan uji Normalitas, uji 

Multikolinearitas dan uji Heterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk meguji apakah variabel dependen 

dan independen keduanya berdistribusi normal atau tidak dalam suatu 

model regresi. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi 

normal. Dalam penelitian ini uji normalitas yang dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov 

memiliki kriteria pengujian, yaitu : 

1) Nilai signifikan > 0,05 memiliki arti data menyebar normal. 

2) Nilai signifikan < 0,05 memiliki arti data tidak menyebar normal. 
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Pengujian Normalitas yang dilakukan pada responden penelitian 

mendapatkan hasil bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang 

memiliki arti menyebar normal. 

Berdasarkan Tabel 5.8. di bawah ini, hasil uji normalitas dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test yang dilakukan terhadap 

keseluruhan Perguruan Tinggi (PT) menghasilkan Kolmogorov-Smirnov 

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

dengan arti residual menyebar normal. 

TABEL 5.8. 
Hasil Ringkasan Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

 

Objek 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. 

Sig 
Kesimpulan 

UAD, UII, dan UMY 0,982 0,290 Menyebar Normal 

UAD 0,571 0,900 Menyebar Normal 

UII 0,924 0,360 Menyebar Normal 

UMY 0,571 0,900 Menyebar Normal 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Untuk hasil uji normalitas yang dilakukan pada masing-masing 

Perguruan Tinggi menghasilkan Kolmogorov-Smirnov Z dan Asymp.sig 

bernilai signifikan yaitu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ketika dilakukan uji normalitas pada keseluruhan PT 

dan uji normalitas pada masing-masing PT menghasilkan residual 

menyebar normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji terdapat atau 

tidaknya hubungan yang linier antara variabel penjelas atau variabel 
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independen dalam suatu model regresi. Apabila terjadi hubungan yang 

linier di antara beberapa atau semua variabel independen maka dapat 

dinyatakan bahwa model regresi tersebut terkena gejala multikolinearitas. 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan 

nilai Variance Inflation Factors (VIF). 

Hipotesis yang dilakukan dalam uji mutlikolinearitas adalah sebagai 

berikut : 

1) H0 : VIF < 10 artinya tidak terdapat Multikolinearitas. 

2) Ha : VIF > 10 artinya terdapat Multikolinearitas. 

Pengujian Multikolinearitas yang dilakukan pada responden penelitian 

mendapatkan hasil bahwa nilai VIF kurang dari 10 sehingga disimpulkan 

bahwa model tidak mengalami gejala Multikolinearitas. 

TABEL 5.9. 

Hasil Ringkasan Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Independen Tolerance VIF Kesimpulan 

Kualitas Pengajaran dan 

Tenaga Pendukung (X1) 
0,556 1,800 

Non 

Multikolinearitas 

Biaya Pendidikan dan Biaya 

Hidup (X2) 
0,726 1,377 

Non 

Multikolinearitas 

Lokasi (X3) 0,595 1,681 
Non 

Multikolinearitas 

Fasilitas (X4) 0,750 1,333 
Non 

Multikolinearitas 

Persepsi Kualitas Lulusan 

(X5) 
0,691 1,448 

Non 

Multikolinearitas 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 5.9. di atas, uji multikolinearitas yang dilakukan 

secara keseluruhan PT dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, 

karena nilai VIF < 10 pada semua variabel independen, yaitu kualitas 



79 
 

 
  

pengajaran dan tenaga pendukung, biaya pendidikan dan biaya hidup, 

lokasi, fasilitas, dan persepsi kualitas lulusan. 

Untuk hasil uji multikolinearitas yang dilakukan pada masing-

masing PT (lihat lampiran 20), menghasilkan nilai VIF kurang dari 10 

pada semua variabel independen, yaitu kualitas pengajaran dan tenaga 

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

persepsi kualitas lulusan. Sehingga model regresi disimpulkan tidak 

mengalami gejala multikolinearitas, baik analisis secara keseluruhan PT 

maupun analisis secara masing-masing PT. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji terdapat 

ketidaksamaan variance dari keseluruhan residual dalam model regresi. 

Dalam pengujian ini, diharapkan terjadi homokedastisitas yaitu kondisi 

variance dari keseluruhan residual pada setiap pengamatan adalah tetap 

atau homogen. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji park atau uji glejser atau 

uji spearman. Dalam penelitian ini pengujian heterokedastisitas 

dilakukan menggunakan uji glejser dengan kriteria tidak dikatakan 

terkena heterokedastisitas apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan Tabel 5.10. di bawah ini, hasil uji heterokedastisitas 

pada keseluruhan PT dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas, 

karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 pada semua variabel 

independen, yaitu kualitas pengajaran dan tenaga pendukung, biaya 
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pendidikan dan biaya hidup, lokasi, fasilitas, dan persepsi kualitas 

lulusan. 

 

TABEL 5.10. 

Hasil Ringkasan Uji Heterokedastisitas 

 

Variabel Independen Sig. Kesimpulan 

Kualitas Pengajaran dan Tenaga 

Pendukung (X1) 
0,741 

Non 

Heterokedastisitas 

Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup 

(X2) 
0,609 

Non 

Heterokedastisitas 

Lokasi (X3) 0,299 
Non 

Heterokedastisitas 

Fasilitas (X4) 0,926 
Non 

Heterokedastisitas 

Persepsi Kualitas Lulusan (X5) 0,198 
Non 

Heterokedastisitas 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Untuk hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan pada masing-

masing PT (lihat lampiran 19), menghasilkan nilai signifikan lebih besar 

dari 0,05 pada semua variablel independen, yaitu kualitas pengajaran dan 

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

dan persepsi kualitas lulusan. Dengan demikian, setelah dilakukannya uji 

glejser pada keseluruhan PT dan masing-masing PT, disimpulkan tidak 

terjadi gejala heterokedastisitas. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Di dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang dilakukan 

menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda. Penggunaan uji regresi 

linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen (X1, X2, X3, X4, X5) terhadap variabel dependen (Y). Bentuk 
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dari persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

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

Dalam penelitian ini variabel dependen Y adalah preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP Variabel independen X1 adalah kualitas pengajaran 

dan tenaga pendukung, X2 adalah biaya pendidikan dan biaya hidup, X3 

adalah lokasi, X4 adalah fasilitas, X5 persepsi kualitas lulusan.  

 TABEL 5.11.  

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Variabel B T hitung Sig. Kesimpulan 

Konstanta 3,329 2,118 0,035  

Kualitas Pengajaran dan 

Tenaga Pendukung (X1) 
0,339 3,986 0,000 

Signifikan pada 

α 5% 

Biaya Pendidikan dan 

Biaya Hidup (X2) 
0,042 0,687 0,493 Tidak Signifikan 

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

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

α 5% 

Persepsi Kualitas Lulusan 

(X5) 
0,262 3,744 0,000 

Signifikan pada 

α 5% 

F hitung 22,691 

Sig F 0,000 

R square 0,346 

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

Berdasarkan Tabel 5.11. di atas, dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 5% (α = 0,05), hasil analisis regresi linier berganda pada 

keseluruhan PT 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 
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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. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada masing-masing 

PT (lihat lampiran 20) menunjukkan hasil sebagai berikut : 

a. Hasil analisis Universitas Ahmad Dahlan, dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 5% (α = 0,05) menunjukkan bahwa terdapat satu dari lima 

variabel independen yaitu kualitas pengajaran dan tenaga pendukung 

(X1) memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 dengan arti bahwa 

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP, sedangkan variabel independen lainnya yaitu 

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

persepsi kualitas lulusan (X5) memiliki nilai signifikan lebih besar dari 

0,05 dengan arti bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

Namun hasil analisis UAD jika dengan menggunakan tingkat signifikansi 

10% (α = 0,1) menunjukkan bahwa terdapat dua dari lima variabel 

independen yaitu kualitas pengajaran dan tenaga pendukung (X1) dan 

persepsi kualitas lulusan (X5) memiliki nilai signifikan kurang dari dari 

0,1 dengan arti bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap 
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preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP, sedangkan variabel 

independen lainnya yaitu biaya pendidikan dan biaya hidup (X2), lokasi 

(X3), dan fasilitas (X4) memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,1 

dengan arti bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

b. Hasil analisis UII, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (α = 

0,05) menunjukkan hasil bahwa terdapat satu dari lima variabel 

independen yaitu fasilitas (X4) memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, 

sehingga dinyatakan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP. Dan variabel independen lainnya 

yaitu kualitas pengajaran dan tenaga pendukung (X1), biaya pendidikan 

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

memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa 

variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

Namun hasil analisis UII jika dengan menggunakan tingkat signifikansi 

10% (α = 0,1) menunjukkan bahwa terdapat tiga dari lima variabel 

independen yaitu biaya pendidikan dan biaya hidup (X2), lokasi (X3), dan 

fasilitas (X4) memiliki nilai signifikan kurang dari 0,1 dengan arti bahwa 

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP, sedangkan variabel independen lainnya yaitu 

kualitas pengajaran dan tenaga pendukung (X1) dan persepsi kualitas 

lulusan (X5) memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,1 dengan arti 
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bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

c. Hasil analisis UMY, dengan menggunakan tingkat signifikansi  5% (α = 

0,05) menunjukkan hasil bahwa terdapat dua dari lima variabel 

independen yaitu variabel kualitas pengajaran dan tenaga pendukung 

(X1) dan persepsi kualitas lulusan (X5) memiliki nilai signifikan kurang 

dari 0,05 dan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP. Dan variabel independen lainnya 

yaitu biaya pendidikan dan biaya hidup (X2), lokasi (X3), dan fasilitas 

(X4) memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dengan arti bahwa 

variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP.  

3. 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 hipotesis yang 

dilakukan dengan secara parsial (Uji-t), secara simultan (Uji-F) dan 

mengukur seberapa besar variasi variabel Y koefisien determinasi (R
2
). 

 

 

 



85 
 

 
  

Uji signifikasi variabel secara parsial (Uji-t) 

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. 

Analisis regresi linier berganda yang dilakukan pada keseluruhan 

objek yaitu UAD, UII, dan UMY diketahui sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 220 – 1 = 219 pada tingkat signifikansi 5% 

(α = 0,05). Dengan menggunakan uji 1 sisi diperoleh nilai ttabel sebesar 

1,97086.  

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda pada 

keseluruhan Perguruan Tinggi diperoleh hasil uji-t dengan persamaan 

sebagai berikut : 

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

TABEL 5.12. 
Hasil Ringkasan Uji-t 

 

Variabel B T hitung Sig. Kesimpulan 

Konstanta 3,329 2,118 0,035  

Kualitas Pengajaran dan 

Tenaga Pendukung (X1) 
0,339 3,986 0,000 

Signifikan 

pada α 5% 

Biaya Pendidikan dan 

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

Tidak 

Signifikan 

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

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

pada α 5% 

Persepsi Kualitas Lulusan 

(X5) 
0,262 3,744 0,000 

Signifikan 

pada α 5% 

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

Dari hasil perhitungan di atas maka hasil koefisien regresi dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut : 

1) Hipotesis 1 menyatakan bahwa variabel kualitas pengajaran dan 

tenaga pendukung (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai thitung sebesar 3,986. 

Berdasarkan hasil tersebut ttabel berada pada daerah H0 ditolak dan Ha 

diterima. Pernyataan 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) Hipotesis 2 menyatakan bahwa variabel biaya pendidikan dan biaya 

hidup (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,493 > 0,05 dengan nilai thitung sebesar 0,687. 

Berdasarkan hasil tersebut ttabel berada pada daerah H0 diterima dan 

Ha ditolak. Pernyataan hipotesis 2 ditolak yaitu bahwa variabel biaya 
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pendidikan dan biaya hidup (X2) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP 

(Y). 

3) Hipotesis 3 menyatakan bahwa variabel lokasi (X3) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih 

Prodi EP (Y). 

Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,970 > 0,05 dengan nilai thitung sebesar -0,037. 

Berdasarkan hasil tersebut ttabel berada pada daerah H0 diterima dan 

Ha ditolak. Pernyataan hipotesis 3 ditolak yaitu bahwa variabel lokasi 

(X3) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y).  

4) Hipotesis 4 menyatakan bahwa variabel fasilitas (X4) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih 

Prodi EP (Y). 

Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,009 < 0,05 dengan nilai thitung sebesar 2,646. 

Berdasarkan hasil tersebut ttabel berada pada daerah H0 ditolak dan Ha 

diterima. Pernyataan hipotesis 4 diterima yaitu bahwa variabel 

fasilitas (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 
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5) Hipotesis 5 menyatakan bahwa variabel persepsi kualitas lulusan (X5) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP (Y). 

Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai thitung sebesar 3,744. 

Berdasarkan hasil tersebut ttabel berada pada daerah H0 ditolak dan Ha 

diterima. Pernyataan hipotesis 5 diterima yaitu bahwa variabel 

persepsi kualitas lulusan (X5) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

Berdasarkan hasil analisis uji-t yang dilakukan pada masing-masing 

PT (lihat lampiran 20) menunjukkan hasil sebagai berikut : 

1) Universitas Ahmad Dahlan 

Dalam analisis regresi linier berganda diketahui sampel yang 

digunakan sebanyak 53 responden dengan menggunakan nilai degree 

of freedom (df) 53 – 1 = 52.  

a) Pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) menghasilkan nilai ttabel 

sebesar 2,00665. Hasil analisis sebagai berikut : 

(1) 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) Hipotesis 2 ditolak yaitu bahwa variabel  biaya pendidikan 

(X2) dan biaya hidup berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 
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(3) Hipotesis 3 ditolak yaitu bahwa variabel lokasi (X3) tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

(4) Hipotesis 4 ditolak yaitu bahwa variabel fasilitas (X4) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

(5) Hipotesis 5 ditolak yaitu bahwa variabel persepsi kualitas 

lulusan (X5) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

b) Pada tingkat signifikansi 10% (α = 0,1), menghasilkan nilai ttabel 

sebesar 1,67469. Hasil analisis sebagai berikut : 

(1) 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) 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). 

(3) Hipotesis 3 ditolak yaitu bahwa variabel lokasi (X3) tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

(4) Hipotesis 4 ditolak yaitu bahwa variabel fasilitas (X4) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 
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(5) Hipotesis 5 diterima yaitu bahwa variabel persepsi kualitas 

lulusan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

2) Universitas Islam Indonesia 

Dalam analisis regresi linier berganda diketahui sampel yang 

digunakan sebanyak 48 responden dengan menggunakan nilai degree 

of freedom (df) 48 – 1 = 47. 

a) Pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) menghasilkan nilai ttabel 

sebesar 2,01174. Hasil analisis sebagai berikut : 

(1) Hipotesis 1 ditolak yaitu bahwa variabel kualitas pengajaran 

dan tenaga pendukung (X1) tidak berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi 

EP (Y). 

(2) 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). 

(3) Hipotesis 3 ditolak yaitu bahwa variabel lokasi (X3) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

(4) Hipotesis 4 diterima yaitu bahwa variabel fasilitas (X4) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 
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(5) Hipotesis 5 ditolak yaitu bahwa variabel (X5) berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP (Y). 

b) Pada tingkat signifikansi 10% (α = 0,1), menghasilkan nilai ttabel 

sebesar 1,67793. Hasil analisis sebagai berikut : 

(1) Hipotesis 1 ditolak yaitu bahwa variabel kualitas pengajaran 

dan tenaga pendukung (X1) tidak berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi 

EP (Y). 

(2) Hipotesis 2 diterima yaitu bahwa variabel biaya pendidikan 

dan biaya hidup (X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

(3) Hipotesis 3 diterima yaitu bahwa variabel lokasi (X3) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

(4) Hipotesis 4 diterima yaitu bahwa variabel fasilitas (X4) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

(5) Hipotesis 5 ditolak yaitu bahwa variabel (X5) berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP (Y). 

3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
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Dalam analisis regresi linier berganda diketahui sampel yang 

digunakan sebanyak 119 responden dengan menggunakan nilai degree 

of freedom (df) 119 – 1 = 118.  

a) Pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) menghasilkan nilai ttabel 

sebesar 1,98027. Hasil analisis sebagai berikut : 

(1) 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) Hipotesis 2 ditolak yaitu bahwa variabel  biaya pendidikan dan 

biaya hidup (X2) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

(3) Hipotesis 3 ditolak yaitu bahwa variabel lokasi (X3) tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

(4) Hipotesis 4 ditolak yaitu bahwa variabel fasilitas (X4) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

(5) Hipotesis 5 diterima yaitu bahwa variabel persepsi kualitas 

lulusan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP (Y). 

a. Uji signifikasi variabel secara simultan (Uji-F) 

Uji signifikasi variabel secara simultan dimaksudkan untuk 

mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh antara variabel-variabel 
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independen Xn terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan Tabel 5.13. di 

bawah ini, merupakan hasil uji-F yang dilakukan pada keseluruhan PT 

yang 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). 

Begitu juga dengan hasil uji-F yang dilakukan pada masing-masing 

PT menunjukkan 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. 

TABEL 5.13. 

Hasil Ringkasan Hasil Uji-F 

 

Objek Fhitung Sig Kesimpulan 

UAD, UII, dan UMY 22,691 0,000 Signifikan 

UAD 5,067 0,001 Signifikan 

UII 12,055 0,000 Signifikan 

UMY 6,914 0,000 Signifikan 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian koefisien determinasi (R
2
) dilakukan bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan varians 

dari variabel dependen (Y). Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.14. di 
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bawah ini, hasil dari jumlah sampel 220 responden didapatkan nilai R
2
 

sebesar 0,346 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. 

TABEL 5.14. 
Hasil Ringkasan Uji Koefisien Determinasi (R

2
) 

 

Objek 
R square 

(R
2
) 

Kesimpulan 

UAD, UII, dan 

UMY 
0,346 Menjelaskan Variasi sebesar 34,6% 

UAD 0,350 Menjelaskan Variasi sebesar 35% 

UII 0,589 Menjelaskan Variasi sebesar 58,9% 

UMY 0,234 Menjelaskan Variasi sebesar 23,4% 
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 16, tahun 2017 

Berdasarkan hasil analisis uji koefisien determinasi (R
2
) yang 

dilakukan pada masing-masing PT menunjukkan hasil sebagai berikut : 

1) Hasil uji koefisien determinasi pada UAD dengan jumlah sampel 53 

responden, memiliki nilai R
2
 sebesar 0,350 yang diartikan bahwa 

variabel-variabel independen yang terdiri dari 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 35%, sedangkan 



95 
 

 
  

sisanya sebesar 65% preferensi mahasiswa dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar penelitian ini. 

2) Hasil uji koefisien determinasi pada UII dengan jumlah sampel 48 

responden, memiliki nilai R
2
 sebesar 0,589 yang diartikan bahwa 

variabel-variabel independen yang terdiri dari 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 58,9%, sedangkan 

sisanya sebesar 41,1% preferensi mahasiswa dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar penelitian ini. 

3) Hasil uji koefisien determinasi pada UMY dengan jumlah sampel 119 

responden memiliki nilai R
2
 sebesar 0,234 yang diartikan bahwa 

variabel-variabel independen yang terdiri dari 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 23,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 76,6% preferensi mahasiswa dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar penelitian ini. 

C. Pembahasan (Interpretasi) 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen kualitas pengajaran dan tenaga pendukung (X1), 
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biaya pendidikan dan biaya hidup (X2), lokasi (X3), fasilitas (X4), dan persepsi 

kualitas lulusan (X5) terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

Berikut merupakan interpretasi dari hasil analisis yaitu : 

1. Pengaruh Kualitas Pengajaran dan Tenaga Pendukung terhadap Preferensi 

Mahasiswa 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pengajaran 

dan tenaga pendukung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. Dengan demikian, hasil 

tersebut sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kualitas 

pengajaran dan tenaga pendukung berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan oleh pihak 

produsen kepada pihak konsumen. Menurut Griffin dan Ebert (2006), 

produk merupakan suatu paket nilai yang menyediakan manfaat-manfaat 

yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Klasifikasi dari 

produk tersebut dapat berupa produk konsumsi maupun industri. Produk 

tersebut dapat berbentuk barang fisik, jasa, atau kombinasi dari keduanya. 

Dalam penelitian ini suatu produk 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 
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PT untuk mengubah segala jenis input dan situasi yang ada pada lingkungan 

tersebut dengan tujuan untuk mencapai nilai tambah bagi mahasiswa. 

Karena kualitas pengajaran dan tenaga pendukung tidak dapat 

dipungkiri merupakan suatu tolak ukur penilaian yang dimiliki oleh PT 

dalam pandangan seorang calon mahasiswa. Dengan arti lain seorang 

mahasiswa sebelum melakukan pendaftaran, sudah pasti mencari informasi 

tentang bermutu atau tidaknya suatu kualitas pengajaran dan tenaga 

pendukung yang dimiliki oleh PT tersebut. Apabila berkualitas maka calon 

mahasiswa akan yakin dengan keputusannya untuk mendaftarkan diri di PT 

tersebut. 

Dalam hasil penelitian ini, kualitas pengajaran dan tenaga pendukung 

memiliki pengaruh terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP, 

yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan memiliki nilai 

pengaruh terbesar di antara variabel independen lainnya. Kualitas 

pengajaran dan tenaga pendukung harus selalu dikaji oleh pihak PT, 

sehingga dapat tercipta proses belajar-mengajar yang baik dan dapat 

memberikan produk industri jasa terbaik bagi mahasiswa. Oleh sebab itu, 

perbaikan kualitas pengajaran sudah seharusnya menjadi tujuan utama yang 

dilakukan pihak PT dan harus selalu dikembangkan setiap tahunnya. 

Terdapatnya kualitas pengajaran yang bermutu akan menghasilkan 

lulusan yang berkualitas tinggi dan berkompeten pada bidangnya, ini tentu 

saja dapat menjadi ketertarikan sendiri bagi pihak pengguna lulusan 

(industri). Selain itu, mahasiswa yang mengakui kualitas pengajaran yang 
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dimiliki PT ini baik, akan memberikan informasi kepada pihak lain atau 

calon mahasiswa lainnya. Dengan begitu, hal ini dapat menarik minat calon 

mahasiswa baru untuk mendaftarkan diri dan memperoleh pendidikan di PT 

tersebut. Kesimpulan dari variabel independen ini bahwa kualitas 

pengajaran dan tenaga pendukung berpengaruh terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

2. Pengaruh Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup terhadap Preferensi 

Mahasiswa 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel biaya pendidikan 

dan biaya hidup berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP. Dengan demikian, hasil tersebut tidak 

sesuai dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa biaya pendidikan dan 

biaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP.  

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. 

Biaya merupakan nilai dari uang yang harus dikeluarkan oleh 

mahasiswa untuk penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan dan biaya 

hidup yang dimaksud terdiri dari biaya makan, biaya tempat tinggal, dan 

biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, biaya 
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pendidikan dan biaya hidup merupakan suatu nilai yang harus 

dipertimbangkan oleh mahasiswa sebelum melakukan pendaftaran di PT 

tersebut. 

Namun hasil dalam penelitian ini, biaya pendidikan dan biaya hidup 

tidak berpengaruh terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP, 

yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,493. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karyati (2016), yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara persepsi biaya 

pendidikan terhadap minat melanjutkan studi pada program studi 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNY. 

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. Dapat disimpulkan variabel biaya pendidikan dan biaya hidup 

tidak berpengaruh terhadap Preferensi Mahasiswa dalam Memilih Prodi EP, 

jika akan mendapatkan manfaat tinggi dari jasa yang didapatkan oleh 

mahasiswa. 
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3. Pengaruh Lokasi terhadap Preferensi Mahasiswa 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel lokasi tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP. Dengan demikian, hasil tersebut tidak sesuai 

dengan hipotesis yang menyatakan bahwa lokasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

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

sehingga produsen harus melakukan pemilihan lokasi yang tepat dan 

strategis. Dengan begitu, dapat menjadikan nilai tambah bagi suatu barang 

dan jasa dalam pandangan konsumen. Karena suatu produk industri jika 

berada di lokasi yang memiliki kemudahan untuk dijangkau oleh pihak 

konsumen, maka produk tersebut akan menjadi produk pilihan konsumen 

dalam memenuhi kebutuhannya. 

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. Selain itu, mahasiswa juga akan memandang bahwa lokasi tempat 

kuliah yang berada tidak jauh dari pusat perkotaan dan pertokoan dapat 

memberikan kemudahan untuk segala pemenuhan kebutuhan hidupnya. 

Dalam hasil penelitian ini, lokasi tidak berpengaruh terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP, yang dibuktikan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,970. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 



101 
 

 
  

terdahulu yang dilakukan oleh Rani Septhevian (2012), yang menyatakan 

bahwa lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan orang tua dalam 

memilih Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta. 

Sesungguhnya suatu lokasi menjadi salah satu faktor yang 

memberikan nilai tambah bagi barang dan jasa dalam persepsi konsumen. 

Jika suatu produk industri berada di lokasi yang memiliki tingkat 

aksesbilitas yang baik, maka produk tersebut banyak diminati oleh 

konsumen. 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 mahasiswa, jika dapat memberikan penyelenggaraan pendidikan yang 

terbaik. Dan didukung dari data identitas responden dalam penelitian ini, 

yaitu banyak yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta sampai 

dengan luar pulau untuk mendapatkan pendidikan di Kota Yogyakarta ini. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel lokasi tidak berpengaruh terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP, jika mahasiswa akan 

mendapatkan pendidikan terbaik di PT tersebut. 

4. Pengaruh Fasilitas terhadap Preferensi Mahasiswa 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel fasilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam 

memilih Prodi EP. Dengan demikian, hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 
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yang menyatakan bahwa fasilitas berpengaruh positif terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

Fasilitas dalam dunia konsumsi jasa merupakan sesuatu kewajiban 

yang harus dilakukan bagi pihak penyedia jasa. Sebuah jasa tidak akan 

diminati oleh seorang konsumen apabila jasa tidak memiliki komponen 

pelengkap berupa fasilitas. Karena dengan terdapatnya fasilitas dapat 

menjadi faktor pendorong bagi konsumen untuk menggunakan jasa tersebut. 

Dalam hasil penelitian ini, fasilitas memiliki pengaruh terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP, yang dibuktikan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,009 dan memiliki nilai pengaruh terkecil di 

antara variabel independen lainnya. Perilaku konsumen dalam dunia 

pendidikan juga membutuhkan fasilitas penunjang yang dapat melengkapi 

kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Fasilitas penunjang merupakan sumber daya fisik yang harus tersedia 

sebelum suatu jasa ditawarkan kepada pihak konsumen (Tjiptono, 2000). 

Fasilitas penunjang sudah seharusnya menjadi hal penting yang harus 

diperhatikan oleh pihak PT. Karena dengan terdapatnya fasilitas penunjang 

yang memadai, maka akan menarik minat mahasiswa untuk mendaftar di PT 

tersebut atau berminat untuk mendapatkan produk industri berupa jasa 

pendidikan. Kesimpulan dari variabel independen ini bahwa fasilitas 

berpengaruh terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

5. Pengaruh Persepsi Kualitas Lulusan terhadap Preferensi Mahasiswa 



103 
 

 
  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi kualitas 

lulusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP. Dengan demikian, hasil tersebut sesuai dengan 

hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi kualitas lulusan berpengaruh 

positif terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP.  

Persepsi merupakan pandangan seseorang tentang penilaian terhadap 

sesuatu dan terletak dalam pikiran seseorang yang mempengaruhinya untuk 

bertindak. Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena 

pada dasarnya setiap individu memiliki pemikiran yang tidak sama. 

Persepsi kualitas lulusan merupakan pandangan seseorang terhadap 

kualitas lulusan yang dihasilkan oleh PT. Jika lulusan yang dihasilkan PT 

memiliki kualitas baik, berkepribadian baik, cepat memperoleh pekerjaan, 

tersebar diberbagai institusi ternama, dan memiliki jaringan kerja sama yang 

luas dengan perusahaan atau lembaga lainnya, maka hal tersebut dapat 

menjadi pertimbangan penting bagi mahasiswa sebelum melakukan 

pendafataran di PT tersebut. 

Dalam hasil penelitian ini, persepsi kualitas lulusan memiliki 

pengaruh terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP yang 

dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan memiliki nilai 

pengaruh terbesar kedua di antara variabel independen lainnya. Dengan 

persepsi kualitas lulusan yang baik dalam pandangan mahasiswa, 

berdampak pada minatnya mahasiswa untuk memperoleh produk industri 

berupa jasa pendidikan. Oleh karena itu, pihak PT sudah seharusnya 



104 
 

 
  

melakukan peningkatan dan memiliki jaringan kerja sama baik dengan 

perusahaan-perusahaan yang benefit maupun lembaga lainnya. Dalam 

rangka untuk menjaga dan meningkatkan persepsi konsumen yang positif 

ini, pihak pengelola perlu menjalin interaksi yang baik dengan pihak 

industri, sehingga dengan begitu dapat mengetahui kriteria yang dijadikan 

persyaratan untuk menjadi karyawan di dunia industri tersebut. Dan data 

tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan perbaikan dalam 

kualitas pengajaran dan kurikulum pendidikan. 


