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ABSTRACT

This research is motivated by the conditions of competition in services university education s getting
tight, so that university managers should create a new marketing strategy and find out what factors
are able to maintain and achieve a higher market share . In this study data werecollected through
questionnaire method against 141 student respondents STIENUS Yogyakarta which is the object of
this study . Sampling technique in this study using accidental sampling method , namely the
principle of coincidence , where the sample is determined by chance meets and respondents were
considered suitable then that is selected to be sampled.( Ferdinand : 2006) . Then the analysis of the
data obtained in the form of quantitative analysis include validity and reliability , the classic
assumption test , test hypotheses through F test and t test analysis and test the coefficient of
determination ( R2 ) . The data analysis technique used is multiple linear regersi analysis which
serves to prove the research hypothesis . The data that have met the test of validity , reliability
testing , and classical assumption processed to produce a regression equationas
follows :
Y1=0.778X1+0.222X2
Y2=0.220X1+0.159X2+0.319Y1
The results of the analysis found that the two factors of service quality and price has a positive and
significant effect on customer loyalty . Hypothesis testing using t-test showed that the two
independent variables studied was shown to significantly affect the dependent variable student
loyalty . Then through the F test can be seen that the variable quality of service and price have a
significant effect jointly to the student loyalty Figures R-square model I shows the results for 0528 ,
which means the variation of student satisfaction can be explained by the independent variables
used in the regression equation was 52.8 % , while the remaining 47.2 % is influenced by other
factors outside of the variables used in this study . While the rate of regression R-square for Model
II produces a figure of 0 . 324 indicates that the independent varaiabel affect student loyalty , while
the remaining 67.6 % percent is explained by variables other than the variables used in this study .
Keywords :quality of service , price , satisfaction , loyalty student
A. Pendahuluan
Peran Terguruan Tinggi seperti yang dikemukakan dalam Undang Undang Sistem Pendidikan
Nasional Tahun 2012 maupun yang disampaikan oleh Indrajit dan Djokopranoto (2006:36)dikatakan
sebagai peran strategis karena peran tersebut apabila dapat dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya
akan mampu memberikan perubahan yang signifikan dan luas dalam kehidupan masyarakat, yaitu
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masyarakat yang semakin maju dan sejahtera. Namun demikian, untuk melaksanakan peran-peran
tersebut bukanlah sutau pekerjaan yang mudah, dan memerlukan dukungan dana yang besar. Untuk
mampu melaksanakan peran-peran itu dengan baik, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk memliki
kualitas yang tinggi, dan hal ini berarti pula bahwa Perguruan Tinggi harus memiliki dukungan dana
yang besar. Perguruan Tinggi swasta , termasuk STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta yang untuk (
selanjutnya dengan pertimbangan kemudahan disebut STIENUS ) pada dasarnya harus mampu
membiayai sendiri seluruh operasi yang dilaksanakannya, mengingat bahwa dukungan dari
pemerintah sangat terbatas. STIENUS dalam membiayai operasinya sangat mengandalkan
pemasukan dari iuran mahasiswa, karena pemasukan dari sektor lain sangat sedikit.
Selama ini STIENUS dalam upaya untuk mendapatkan mahasiswa baru dilakukan melalui
berbagai cara, dan salah satunya adalah menganjurkan kepada mahasiswa yang masih aktif dan
alumni untuk mengajak saudara atau temannya agar kuliah di STIENUS. Anjuran ini sebenarnya
nampak memberikan hasil, karena terbukti bahwa dari sebagian mahasiswa baru menyatakan kuliah
di STIENUS karena direkomendasikan oleh saudara atau temannya. Melihat kenyataan ini, dan
karena kebutuhan dana yang diperlukan untuk operasional sangat besar, maka STIENUS bermaksud
untuk meningkatkan loyalitas mahasiswa dan alumninya, sehingga dapat lebih diharapkan semakin
banyaknya jumlah mahasiswa baru yang kuliah di STIENUS yang merupakan hasil rekomendasi
dari saudara atau temannya yang sedang mengikuti kuliah di STIENUS atau para alumni STIENUS.
Menurut Parasuraman, Zeithamal & Bery (Rangkuti, 2002: 29) kualitas jasa bias dilihat dari lima
dimensi, yaitu d ari bukti Fisik (tangibel) , kampus STIENUS memiliki fasilitas yang memadai.
Memadai bukan dalam pengertian gedung yang mewah,namun dari segi kenyamanan karena semua
Ruang kelas ber AC, jumlah cukup, fasilitas perpustakaan dengan ruang dan koleksi memadai ,
sarana olah raga memadai, serta fasilitas lain yang sangat menunjang aktifitas dan kreatifitas
mahasiswa. Dibandingkan perguruan tinggi lain yang sekelas STIENUS memiliki beberapa
keunggulan yang tidak ditemui pada yang lain.Untuk menunjang dimensi keandalan (reliablity) di
STIENUS sejak mahasiswa tercatat dari awal sudah memiliki panduan sebagai pedoman selama
masa studi. Kapan harus membayar, kapan ujian, bagaimana prosedurnya semua sudah tersistem
dengan baik. Begitu juga ada pemberitahuan apabila ada perubahan jadwal, serta pemberitahuan lain
sesuai yang diperlukan. Mungkin hal ini juga sudah dilakukan perguruan tinggi lain yang sekelas,
walaupun mungkin ada variasi perbedaannya. Ditinjau dari dimensi jaminan (assurance) di
STIENUS selalu memberikan jaminan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik,
mengikuti peraturan pemerintah, jaminan kelanjutan studi, serta menjaga kerahasiaan masingmasing individu dengan bijaksana. Dilihat dari dimensi daya tanggap (responsiveness) seluruh
Sumber Daya Manusia yang ada selalu dipacu untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan
akurat. Pemberian Slip KRS, KHS sesuai dengan jadwalnya, penanganan keluhan dengan cepat,
serta tindakan lain yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik. Begitu juga dilihat dari dimensi
kemampuan memahami pelanggan (emphaty), STIENUS selalu memberikan kesempatan mahasiswa
untuk menyampaikan kesulitannya sebagai mahasiswa, misalnya konsultasi akademik, konsultasi
masalah keuangan, serta hal lain yang relevan untuk dicarikan solusinya. Dari segi Harga atau
besaran biaya mengikuti perkuliahan, STIENUS menetapkan biaya yang disesuaikan dengan
kemampuan finansial masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, selain itu dengan sistem
pembayaran serta besaran cicilan yang yang fleksibel . Upaya untuk meningkatkan loyalitas
mahasiswa STIENUS merupakan salah satu cara yang penting untuk dilaksanakan agar STIENUS
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mampu melaksanakan seluruh perannya sebagai sebuah Perguruan Tinggi dengan lebih baik
daripada apa yang telah dilaksanakan selama ini,oleh karena telebih dahulu perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan mahasiswa, kualitas
B. LANDASAN TEORI
Kualitas Jasa
Kualitas jasa menurut Wyckop (Tjiptono, 2000:54) adalah tingkat keunggulan yang
diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan
pelanggan. Kualitas seringkali disamakan dengan mutu pendapat demikian diperkuat dengan apa
yang dikatakan dalam American Society for Quality Control (Kotler, 1997: 49) bahwa mutu sama
dengan kualitas dimana mutu adalah keseluruhan ciri dari atribut produk atau pelayanan yang
berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau
yangtersirat.Faktor faktor yang menentukan kualitas jasa menurut Parasuraman, Zeithamal &
Bery (Rangkuti, 2002: 29), yaitu sebagai berikut :Bukti fisik (tangible), Kehandalanrealibility,
Cepat tanggap ( responsiveness),J a m i n a n ( assurance),dan Empati (empathy).
Pengertian harga sangat beragam menurut para ahli. Menurut Tjiptono (2002), harga
merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang, ditukarkan
agar memperoleh hak atas kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga sendiri
merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan.
Hampir sama dengan pendapat tersebut adalah pendapat Payne (2000 : 171), harga dibuat
dengan menambah persentasi mark-up pada biaya atas manfaat-manfaat dalam memakai atau
menggunakan suatu jasa dan produk.
Sedangkan menurut Kotler (2001 : 439) harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas
suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena
memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.
Berdasarkan definisi harga diatas maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang
yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna
memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Indikator Harga yang digunakan Stanton ( 1998) dalam
Lembang (2010 :24) menggunakan empat indikator yang mencirikan harga yaitu : Keterjangkauan
harga, Kesesuaian harga dengan kualitas produk, Daya saing harga, Kesesuaian harga dengan
manfaat :
Kepuasan
Kotler (2000) mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan harapannya.
Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon terhadapevaluasi ketidaksesuaian atau
diskonfirmasi yang dirasakan
antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang
dirasakan setelah pemakaian (Tse dan Wilson dalam Nasution, 2004) Kepuasan pelanggan adalah
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persepsi pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui (Richard.F.Gerson,
2004:3).Kepuasan pelanggan bermakna perbandingan antara apa yang diharapkan konsumen dengan
apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut. Bila pelanggan merasakan
performa produk sama atau melebihi ekspektasinya, berarti mereka puas. Sebaliknya jika performa
produk kurang dari ekspektasinya, berarti mereka tidak puas.Gaspers (dalam Nasution, 2005)
mengatakan bahwa kepuasan pelanggan sangat bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen.
Variabel Kepuasan Pelanggan (Lena Elitan, 1999, dalam Pratiwi, 2010:55), yaitu : Tidak ada
keluhan atau keluhan yang teratasi, Perasaan puas pelanggan pada keseluruhan produk, kesesuaian
dengan expektasi / harapan pelanggan.
Loyalitas
Loyalitas pelanggan bagi sebuah perusahaan termasuk dalam bidang jasa merupakan salah
satu tujuan inti yang diupayakan dalam pemasaran modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas
diharapkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan jangka panjang atas hubungan mutualisme
yang terjalin dalam kurun waktu tertentu.
Griffin (dalam Hurriyati, 2005) menyatakan bahwa Loyality is defined as non random purchase
expressed over time by some decision making unit yang berarti bahwa loyalitas didefenisikan sebagai
pembelian non random yang diekspresikan sepanjang waktu dengan melakukan serangkaian
pengambilan keputusan.
Kualitas pelayanan dan kepuasan, menurut Tjiptono (2002 : 54) mempunyai hubungan yang erat
dengan loyalitas pelanggan. Pada jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan
untuk memahami harapan serta kebutuhan pelanggan. Dengan demikian perusahaan dapat
meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimalkan pengalaman pelanggan yang
menyenangkan dan meminimalkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Pelanggan
yang puas dan bertahan dalam jangka waktu lama akan menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan,
dalam hal ini adalah hubungan antara mahasiswa dan perguruan tinggi.Griffin dalam Hurriyati
(2005:37) mengungkapkan karakteristik yang dimiliki oleh pelanggan yang loyal: Melakukan
pembelian secara teratur (makes regular repeat purchases). Membeli diluar lini produk/jasa
(purchases across product and service lines). Merekomendasikan produk pada orang lain(refers
other). Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing (demonstrates an
immunity to be the full of the competition)
.
C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kuesioner berupa lembar angket yang diberikan
kepadamahasiswa dengan cara memilih satu jawaban dari lima pilihan jawaban yang telah
disediakan dan bersifat tertutup. Sesuai dengan skala Likert (Sugiyono, 2010) mempunyai gradasi
Sangat Setuju (SS) dengan skor = 5; Setuju (S) dengan skor (4); Netral (N) dengan skor = 3; Tidak
Setuju (TS) dengan skor = 2; dan Sangat Tidak Setuju dengan skor = 1
Sedangkan penentuan jumlah sampel dalam penelitian menggunakan Tabel Cohen Manion
Morrison (1988:55) Dengan keyakinan 90 %, maka penulis mengambil sampel penelitian dari
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seluruh populasi mahasiswa STIENUS sejumlah 300 orang, maka ditentukan 143 orang dengan
pertimbangan jenis penelitiannya sosial dan tidak terlalu mengutamakan keakuratan data 100%.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidental
sampling, yaitu prinsip kebetulan, dimana sampel ditentukan karena kebetulan bertemu dan
responden yang dianggap cocok maka itulah yang terpilih menjadi sampel.(Ferdinand: 2006).
Alat Analisis Data Penelitian
Uji Instrument meliputi : a. Uji realibilitas adalah uji untuk mengetahui tingkat stabilitas dari suatu
alat ukur dalam suatu gejala. Untuk mengukur reabilitas digunakan teknik Alpha Crobach. Suatu
variabel dikatakan reliable (andal) apabila didapatkan nilai koefisiensi Alpha yang lebih besar atau
sama dengan 0,6. b. Uji Validitas, Pengujian validitas data dilakukan untuk mengetahui apakah alatalat penelitian benar-benar dapat mencerminkan variabel yang diukur. Pengujian validitas data
menggunakan model korelasi product moment (Hadi, 1991:23)
Uji Asumsi Klasik
Meliputi: a. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian yang berasal dari
populasi yang sebenarnya normal. Untuk melakukan uji ini digunakan analisis Kolmogorov
Smirnov. Jika p< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data kita berbeda secara signifikan dengan
data virtual normal.b. Uji Multikolinearitas. Keadaan akan adanya Multikolonearitas adalah suatu
keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari
variabel bebas lainnya. C. Uji Heteroskedastisitas.
Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel pengganggu tidak mempunyai varian yang sama untuk
semua observasi. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas
Pengujian Hipotesis
Uji Model Penelitian
Analisis Regresi
 Persamaan 1 : Y1 = b1x1 + b2x2
Y1 = Kepuasan mahasiswa
X1 = Kualitas Jasa
X2 = Harga


Persamaan 2 : Y2 = b1X1 + b2X2 + b3 Y1
Y2 = Loyalitas mahasiswa
Y1 = Kepuasan
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X1 = Kualitas Jasa
X2 = Harga
a.

Uji t (pengujian Signifikansi secara Parsial)
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap
variabel dependen. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai
berikut:
1). Merumuskan hipotesis
H0 : b1 = b2 = b3 = 0, tidak ada pengaruh variabel independent terhadap variabel
dependent.
H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, minimal ada satu pengaruh dari implementasi variabel
independent terhadap variabel dependent.
2). Menentukan tingkat signifikasi (α) dengan degree of freedom (df) dengan rumus
n – k – 1 dengan tujuan untuk menentukan t tabel.
3). Menentukan t hitung dengan tabel distribusi normal. Tabel ini digunakan untuk
membantu kita menentukan hipotesis. Hal ini dilakukan dengan cara
perbandingan antara statistik hitung dengan statistik uji
4). Membandingkan hasil thitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut:
Jika thitung> ttabel berarti H1 diterima.
Jika t hitung ≤ t tabel berarti H0 diterima.

b.

Uji F ( pengujian segnifikansi secara bersama-sama)
1). Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama
terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:
2). Merumuskan hipotesis
H0 : b1 = b2 = b3 = 0, tidak ada pengaruh variabel independent terhadap variabel
dependent
H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0, minimal ada satu pengaruh dari variabel independent
terhadap variabel dependent.
3). Menentukan tingkat signifikasi (α) dengan degree of freedom (df) dengan rumus n
– k – 1 dengan tujuan untuk menentukan F tabel
Membandingkan hasil Fhitung dengan Ftabel dengan kriteria sebagai berikut:
Jika F hitung> F tabel berarti H1 diterima.
Jika F hitung ≤ F tabel berarti H0 ditolak.
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Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi ini untuk mencari seberapa besar pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Nilai R ini mempunyai nilai antara 0 sampai 1, apabila R semakin
mendekati satu maka semakin bagus variabel independen mempengaruhi variabel dependen

d.

Analisis Data Penelitian
1. Analisis Deskriptif
Data deskriptif
adalah data yang dapat diukur secara langsung (Indrianto dan
Supomo:1999), yaitu merupakan bentuk analisa dari sebuah data dan dinyatakan dalam
bentuk uraian
2. Analisis Inferensial
Dalam analisis inferensial ini akan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut :
a. Koefisien regresi dari setiap variabel independen (nilai β )
b. Nilai uji parsial dari setiap variabel independen (nilai t hitung)
c. Nilai uji simultan (secara bersama-sama) dari semua variabel independen (nilai
F hitung)
d. Nilai koefisien determinasi (R-square)

3. Analisis Hipotesis Penelitian
Dalam analisis hipotesis penelitian akan diperoleh aspek-aspek yang berpengaruh (
signifikansi positip/negatif) dari setiap hipotesis penelitian.
4. Analisis Jalur
Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang tejadi pada regresi
berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung
tetapi juga secara tidak langsung”.(Robert D. Retherford 1993).
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1.

Hasil Analisis Deskriptif
Berdasarkan hasil uji yang dilakukan berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner
yang dengan dibagi dengan cara mengelompokkan dalam lima kemungkinan jawaban
yang disusun berdasarkan interval hasilnya menunjukkan bahwa:
a) Kualitas Jasa yang ada di STIENUS sudah baik, tetapi masih ada 4.76 %
mempersepsikan rendah dan sangat rendah.
b) Variabel Harga yang ada di STIENUS secara umum kondisi variabel Harga sudah
baik, tetapi masih ada 2.60 % mempersepsikan rendah dan sangat rendah.
c) Variabel Kepuasan di STIENUS Dengan demikian secara umum Faktor Kepuasan
di STIENUS sudah baik, tetapi masih ada 3.54 % mempersepsikan rendah
d) Variabel. Variabel Loyalitas di STIENUS secara umum Faktor Kepuasan di
STIENUS sudah baik, tetapi masih ada 1.9 % mempersepsikan rendah
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Hasil Analisis Inferensial
a. Uji Model Regresi I
1). Uji t ( uji secara parsial)
a). Pengaruh Kualitas Jasa terhadap kepuasan mahasiswa menghasilkan nilai t hitung
sebesar 14.976 > dari t tabel sebesar . 1.65573
b). Pengaruh Harga terhadap kepuasan mahasiswa, mengahsilkan nilai t-hitung
variabel harga 4.269 > dari t-tabel sebesar 1.65573
2). Uji F ( Uji secara bersama-sama)
a). Variabel Kualitas Jasa dan Harga (X1 dan X2) terhadap Kepuasan
Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variable
terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistic
menunjukkan nilai F hitung = 16.652 dengan signifikansi sebesar 0,000 <
0,05.
3). Uji Koefisien Determinasi
Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 15
dapat
diketahuibahwa koefisien determinasi R square) yang diperoleh sebesar 0,528 .
Hal ini berarti 52.8 % kepuasan mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel
kualitas jasa. sedangkan sisanya yaitu 47.2
% kepuasan mahasiswa
dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian
ini.
4). Persamaan Regresi ModelI
Dari hasil Uji uji penelitian apabila ditulis dalam bentuk standardized dari
persamaan regresinya adalah sebagai berikut :
Y1 = 0,778 X1 + 0,222 X2
Keterangan :
Y1 = Kepuasan Mahasiswa
X1 = Variabel kualitas Jasa
X2 = Variabel Harga
b. Analisis Regresi Model 2
1). Uji Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen, di sini Variabel Kualitas Jasa, Variabel Harga sebagai
variabel Independen, dan Variabel Loyalitas sebagai Variabel Dependen, yaitu:
a.). Pengaruh Kualitas Jasa terhadap Loyalitas mahasiswa menghasilkan nilai t
hitung sebesar 2.364 > dari t tabel sebesar . 1.65573
b). Pengaruh Harga terhadap loyalitas mahasiswa, menghasilkan nilai t-hitung
variabel harga 2.092 > dari t-tabel sebesar 1.65573
c). Pengaruh Kepuasan terhadap loyalitas mahasiswa menghasilkan nilai t hitung
3.334> dari t tabel sebesar 1.65573
2). Uji F (uji secara bersama-sama)
Variabel Kualitas Jasa, Harga dan Kepuasan secara bersama-sama terhadap
Loyalitas Mahasiswa
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Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap Variable
Loyalitas dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik
menunjukkan nilai F hitung = 21.901 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.,.
3). Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi Kualitas Jasa, Harga, Dan Kepuasan Terhadap
Loyalitas Mahasiswa
Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 15 dapat diketahui
bahwa koefisien determinasi R square) yang diperoleh sebesar 0,324 . Hal ini
berarti 32.4 % loyalitas mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel kualitas jasa,
harga dan kepuasan secara bersama-sama . sedangkan sisanya 77.6 % loyalitas
mahasiswa dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam
penelitian ini
4). Persamaan Regresi Model II
Dari hasil tabel T 4.33 tersebut apabila ditulis dalam bentuk standardized dari
persamaan regresinya adalah sebagai berikut :
Y2 = 0,220 X1+ 0,159 X2 + 0,319Y1
Keterangan :
Y1 = Kepuasan
Y2 = Loyalitas Mahasiswa
X1 = Variabel kualitas Jasa
X2 = Variabel Harga
3. Analisis Hipotesis
1). Hasil Uji Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap kepuasan Mahasiswa
Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X1 (Kualitas jasa) diperoleh nilai t
hitung = 14.976 dengan tingkat signifikansi 0,000.Dengan menggunakan batas signifikansi
0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha
diterima. Dengan demikian, maka Hipotesis pertama diterima.
2). Hasil Uji. Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Mahasiswa
Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X2 (Harga) untuk kepuasan
mahasiswa diperoleh nilai t hitung = 4.269 dengan tingkat signifikansi 0,000.Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%,
yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, maka Hipotesis kedua diterima.
3).Hasil Uji Pengaruh Variabel Kualitas Jasa Dan harga Terhadap Kepuasan
mahasiswa
Uji t loyalitas diperoleh nilai t hitung= 16.652 dengan tingkat signifikansi 0,000 dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05 nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%
yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan begitu hipotesis ketiga diterima
4). Variabel Kualitas Jasa Terhadap Loyalitas
Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X1 (Kualitas Jasa) untuk loyalitas
mahasiswa diperoleh nilai t hitung = 2.364 dengan tingkat signifikansi 0,000.Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%,
yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, maka Hipotesis keempat
diterima
5). Variabel Harga Terhadap Loyalitas Mahasiswa
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Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X2 (Harga) untuk loyalitas
mahasiswa diperoleh nilai t hitung =2.092 dengan tingkat signifikansi 0,000.Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%,
yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, maka Hipotesis kelima diterima
6).Variabel Kepuasan Terhadap loyalitas Mahasiswa
Hasil pengujian SPSS untuk uji T korelasi antara faktor kepuasan terhadap loyalitas
mahasiswa diperoleh nilai t hitung= 3.334 dengan tingkat signifikansi 0,000
yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian Hipotesis keenam diterima
7). Variabel Kualitas Jasa, Harga dan Kepuasan secara bersama-sama terhadap
Loyalitas Mahasiswa
Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variable terikatnya
dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistic menunjukkan nilai F
hitung = 21.901 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa secara
bersama-sama kualitas jasa dan harga, dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
loyalitas mahasiswa, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis ke
tujuh diterima.
Dengan Mengamati hasil uji hipotesis satu sampai dengan hipotesis tujuh, hasilnya
membuktikan bahwa ketujuh hipotesis yang digunakan dalam penelitian semuanya bisa
diterima karena hasil uji masing-masing hipotesis menunjukkan hasil yang positif dan
signifikans.
4. Analisis Jalur
0.220

Kualitas Jasa
(x1)

0.778

Kepuasan

0.319

Loyalitas

(Y1)

(Y2)

0.222

Harga
(X2)
0.159
a. Variabel X1
X1
Y1
X1
Y2

= 0.778 (a)
= 0.220 (b)
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Y1
Y2
= 0.319 (c)
X1
Y1
Y2 = 0.778 x 0.319= 0.248
b. Varaiabel X2
X2
Y1
= 0.222 (a)
X2
Y2
= 0.159 (b)
Y1
Y2
= 0.319 (c)
X2
Y1
Y2 = 0.222 x 0.319= .0.07018
Variabel eksogen X1 ke variabel endogen Y2 apabila secara langsung hasilnya 0.220,
namun apabila melalui variabel endogen Y1, maka hasilnya menjadi lebih besar, yaitu 0.248
Variabel eksogen X2 ke variabel endogen Y2 apabila secara langsung hasilnya 0.319,
namun apabila melalui variabel endogen Y1, maka hasilnya menjadi lebih kecil , yaitu
0.07018

D. PEMBAHASAN
1. Pembahasan Hipotesis
a. Pengaruh Kualitas Jasa (X1) terhadap Kepuasan (Y1)
Dari tabel T 4.13 dapat diketahui bahwa pengaruh variabel kualitas jasa (X1) terhadap
kepuasan (Y1) positif dan signifikans , yaitu dengan t-statistik sebesar 14.976, lebih besar
dari t tabel 1.65573. Hal ini didukung pula bahwa dari hasil analisis deskriptif yang
hasilnya sebesar 95.24 % mempersepsikan sedang, tinggi dan sangat tinggi
b. Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan
Dari tabel T 4.6 dapat diketahui bahwa pengaruh harga terhadap kepuasan positif dan
signifikans. Hal ini ditunjukkan oleh uji statistic t- statistic sebesar 4.269 lebih besar dari t
tabel 1.65573.Hasil ini didukung analisis deskriptif yang hasilnya 97.4% mempersepsikan
sedang, tinggi dan sangat tinggi atas kebijakan penetapan harga di STIENUS.
c. Pengaruh Kualitas Jasa, dan Harga Secara Bersama-sama Terhadap
Kepuasan
Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variable terikatnya
dilakukan dengan menggunakan uji F. Pada hasil uji Tabel 4.15 Hasil perhitungan statistic
menunjukkan nilai F hitung = 16.562 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini
berarti bahwa secara bersama-sama kualitas jasa dan harga, mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIENUS
d. Pengaruh kualitas jasa terhadap Loyalitas Mahasiswa
Kualitas jasa mempunyai pengaruh yang positip dan signifikans terhadap kepuasan
mahasiswa STIENUS. Bukti ini bisa dilihat pada nilai t hitung sebesar 2.364 > dari t tabel
sebesar 1.65573.Hasil ini lebih kecil dibandingkan pengaruh kualitas jasa terhadap
kepuasan yang hasilnya sebesar 0.364 atau 36.4%, dengan demikian bisa disimpulkan
bahwa pengaruh X1 terhadap Y2 secara langsung lebih kecil hasilnya dibandingkan apabila
melalui variabel Y1.
e.
Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Mahasiswa
Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X2 (Harga) untuk loyalitas
mahasiswa diperoleh nilai t hitung = 2.092 lebih besar dari
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t tabel sebesar 1.65573 Sehingga bisa disimpulkan variabel harga berpengaruh secara
positif dan signifikans terhadap loyalitas mahasiswa. Hasil ini lebih kecil dibandingkan
pengaruh harga terhadap kepuasan sebesar 31.3%, sehingga ini menunjukkan bahwa
pengaruh X2 ke Y2 secara langsung hasilnya lebih kecil dibandingkan secara tidak
langsung (melalui Y1)
f. Pengaruh Variabel Kepuasan Terhadap Loyalitas Mahasiswa
Hasil pengujian SPSS untuk uji t korelasi antara faktor kepuasan terhadap loyalitas
mahasiswa diperoleh nilai t hitung= 3.334 > dari t tabel sebesar1.65573. Sehingga
pengaruhnya positif dan signifikans.
Secara umum gambaran Variabel Kepuasan terhadap Loyalitas mahasiswa menunjukkan
10.08 % masuk kategori sangat tinggi, 52.6% masuk kategori tinggi dan 27.7% kategori
sedang dan 3.54 kategori rendah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengaruh kepuasan
terhadap loyalitas mahasiswa dipersepsikan tinggi oleh mahasiswa.
g.
Pengaruh Kualitas Jasa, Harga dan kepuasan Secara Bersama-sama terhadap
Loyalitas Mahasiswa
Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya
dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistic menunjukkan nilai F
hitung = 21.901 > t tabel 1.65573 Hasil ini lebih kecil hasilnya apabila dibandingkan
hasilnya kualitas jasa (X1) ke kepuasan (Y1 ) sebesar 36.4 %, dan lebih kecil juga
dibandingkan dengan harga ( X2) ke kepuasan (Y1) sebesar 31.3% . Namun hasil ini lebih
besar dibandingkan dengan kualitas jasa ( X1 )secara langsung loyalitas mahasiswa (Y2)
sebesar 11.17 % , Hasil harga (X2) ke loyalitas mahasiswa (Y2) sebesar 4.962 % , kualitas
jasa (X1) dan harga (X2) secara simultan ke kepuasan (Y1) sebesar 16.652 %. Dengan
demikian bisa disimpulkan secara bersama –sama X1 dan X2 dan Y1 terhadap Y2 lebih
bagus dibandingkan X1 dan X2 terhadap Y1.
E.KESIMPULAN
Dari hasil uji Deskriptif diketahui bahwa semua Variabel Harga dipersepsikan tinggi oleh
mahasiswa, namun untuk Variabel Kualitas Jasa cukup banyak yang mempersepsikan rendah 11%
dan sangat rendah 2.5%. Sedangkan Untuk Variabel Harga hasilnya dipersepsikan tinggi, hanya
sedikit yang mempersepsikan rendah yaitu 7.3% dan sangat rendah 0.3%. Untuk variabel Kepuasan
juga dipersepsikan tinggi, hanya sebagian kecil yang mempersikan rendah ada 2,2% dan sangat
rendah 0, Untuk Variabel Loyalitas juga dipersepsikan tinggi dan yang mempersepsikan rendah ada
2.8% dan sangat rendah. 0
1. Dari dua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Variabel Kualitas Jasa dan
Variabel Harga, yang menjadi Variabel Dominan adalah Variabel Kualitas Jasa, karena ini
merupakan nilai lebih maka perlu dioptimalkan agar menjadi faktor kelebihan yang dimiliki
STIENUS.
2. Variabel Kepuasan sebagai Variabel Intervening memberikan pengaruh pada Variabel
Kualitas Jasa terhadap Variabel Loyalitas hasilnya lebih besar apabila melalui Variabel
Intervening. Sedangkan pengaruh untuk Variabel Harga terhadap Variabel Loyalitas hasilnya
lebih kecil apabila melalui variabel Intervening.
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