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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Consumer Culture Theory (CCT) 

Menurut (Arnolud 2018) teori budaya konsumen (CCT) merupakan 

studi ilmu tentang pilihan dan perilaku konsumsi dari sudut pandang sosial 

dan budaya, yang bertentangan dengan psikologis dan ekonomi. CCT 

mengacu pada sekumpulan perspektif teoritis yang membahas hubungan 

dinamis antara perilaku konsumen, pasar serta makna budaya.  

Budaya konsumen dipandang sebagai  “tatanan sosial dimana 

hubungan antara sumber daya sosial dan budaya yang hidup, antara sumber 

daya simbolis dan cara hidup yang bermakna dan material tempat mereka 

bergantung, dimediasi melalui pasar”. Dan konsumen sebagai bagian dari 

saling berhubungan sistem produk gambar yang diproduksi secara komersial 

yang mereka gunakan untuk membangun identitas mereka dan mengarahkan 

hubungan mereka dengan orang lain.  

2. Manajemen Pemasaran 

a. Pengertian manajemen pemasaran  

Menurut (Sudarsono 2016)“manajemen pemasaran merupakan  

kegiatan  manajemen yang berdasarkan intinya berfungsi berusaha 

guna mengidentifikasi sesungguhnya apa yang konsumen butuhkan 
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serta bagaimana cara pemenuhan kebutuhan-kebutuhanny dapat 

dipenuhi”.  

Menurut (Philip Kotler 2008) “manajemen pemasaran adalah 

seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan memperoleh, 

mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan dengan 

menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang sangat baik”.  

Menurut (Shinta 2011)manajemen pemasaran adalah suatu 

usaha untuk merencanakan mengimplementasikan (yang terdiri dari 

kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir) serta 

mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu 

organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.  

3. Bauran  Pemasaran  Jasa  Pendidikan 

a. Pengertian bauran pemasaran 

Menurut (Faizin 2017) bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah unsur pemasaran yang saling terikat, diorganisir, dibaurkan 

serta digunakan dengan benar sehingga memuaskan keinginan dan 

kebutuhan konsumen serta bagi perusahaan dengan efektif bisa 

mencapai tujuan perusahaan.  
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b. Elemen bauran pemasaran jasa 

Dalam dunia pemasaran jasa pendidikan tinggi elemen bauran 

pemasaran juga tidak bisa terlepas. Menurut (Faizin 2017) adapun 7P 

bauran pemasaran jasa yaitu :  

1. Product  (Produk) 

Produk pendidikan adalah segala sesuatu yang bertujuan  

ditawarkan guna pemenuhan kebutuhan serta keinginan 

konsumen. Dimana konsumen tidak senang pada produk yang 

kurang bermutu apalagi dijual dengan harga mahal sehingga 

produk yang dihasilkan serta ditawarkan haruslah berkualitas. 

Dalam bidang akademik produsen diharapkan bisa  

menghasilkan suatu layanan pendidikan yang bervariasi  

seperti keagamaan dan kesenian dimana untuk menambah 

kualitas dari pendidikan tersebut. Selain itu penawaran melalui 

prestasi yang telah didapatkan juga menjadi  nilai tambah 

faktor pendukung dalam meraih persaingan antar   perguruan 

tinggi. 

2. Price (Harga) 

Titik kritis pada  bauran pemasaran adalah penentuan harga 

karena harga menentukan suatu perolehan dari  suatu bisnis 

atau usaha. Setiap  menentukan harga produsen dalam 

menetapkan  kebijakan tinggi atau rendahnya harus 

berpedoman pada :  
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1. Konsumen yang dituju 

2. Kualitas atau keadaan barang  

3. Suasana pasar, yang berarti apakah produk memiliki 

banyak pesaing atau produk telah menguasai pasar  

3. Place (Tempat) 

Pimpinan lembaga perguruan tinggi memiliki pendapat jika 

lokasi lembaga yang mudah dilalui kendaraan umum menjadi 

bahan pertimbangan yang cukup berperan untuk calon 

mahasiswa. James dan Philips berpendapat ada tiga bagian 

dalam kategori saluran distribusi pada jasa pendidikan yakni 

sebagai berikut :  

1. Penampilan (appearance) yakni seberapa efektif lokasi 

dan tampilan sekolah 

2. Pengunjung serta pelanggan (their visitors and 

customer) lembaga jasa pendidikan yang memiliki 

orientasi pada pelanggan harus memperhatikan seperti 

apa kebutuhan pelanggan  

3. Hubungan mula-mula dan aksesibilitas (fisrt contact 

and accessibility) berkaitan menjalin hubungan dengan 

sekolah mudah dan cara individu dalam berhubungan 

dengan sekolah.   
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4. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah salah satu faktor penentu salah satu 

keberhasilan program pemasaran. Melalui  media massa 

misalnya papan reklame, baliho, majalah, koran kegiatan 

promosi bisa dilakukan. Adapun even-even yang terliput 

seperti sepeti memperoleh prestasi ataupun penghargaan dari 

pemerintah. Disamping itu keterlibatan alumni juga ikut dalam 

memberikan informasi sekaligus promosi kepada masyarakat 

karena keberadaanya ikut memberikan dampak yang signifikan 

terhadap kepercayaan masyarakat karena pernah ikut terlibat 

didalamnya. 

5. Pearson (Orang)  

Orang merupakan semua pelaku yang dapat mempengaruhi 

persepsi pembeli dalam penyajian jasa yang keberadaannya 

memainkan peran. People memiliki elemen-elemen seperti 

konsumen, pekerja perusahaan dan lain lain pada lingkungan 

jasa. Segala  penampilan karyawan dan kegiatan atau sikap 

pegawai memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampain 

jasa atau persepsi konsumen.  

6. Phsysical Evidence (Fasilitas /Sarana Fisik) 

Bangunan atau gedung segala fasilitas yang ada dan semua 

sarana merupakan sarana fisik pada lembaga pendidikan. 

Fasilitas yang membantu pada proses pembelajaran adalah 
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sarana pembelajaran yang memadai. Demikian juga dengan 

kenyamanan mahasiswa saat belajar karena ruang kelas yang 

terawat dan gedung yang bersih sehingga bisa memudahkan 

mahasiswa memahami materi ditambah lagi dengan sarana 

yang modern dalam pembelajaran.  

7. Process (Proses) 

Faktor utama pada bauran pemasaran jasa pendidikan 

tinggi ialah proses. Pada lembaga jasa pendidikan dosen dalam 

proses belajar mengajar kepada mahasiswa yang sering 

merasakan sistem penyerahana jasa sebagai bagian jasa itu 

sendiri. Apakah pengajaran atau kualitas dalam mengajar yang 

dosen berikan cukup bermutu mengenai bagaimana penampilan 

serta penguasaan materi bahan ajar. Oleh karena itu 

manajemen yang ada pada lembaga jasa pendidikan perlu 

memilih dosen-dosen yang berkualitas demi menunjang 

keberhasilan pemuasan serta pemasaran.  

 

4. PeriIaku Konsumen 

a. Pengertian perilaku konsumen 

Menurut Solomon dalam (Tjiptono 2019)“perilaku konsumen 

adalah proses-proses yang terjadi manakala individu atau kelompok 

memilih, membeli, menggunakan, atau menghentikan pemakaian 
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produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

hasrat tertentu”.  

Menurut Schiffman and Wisenblit dalam (Tjiptono 2019) 

“perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

menghentikan konsumsi produk dan jasa yang mereka harapkan dapat 

memuaskan kebutuhan mereka”.  

Menurut Craig-Less dalam (Tjiptono 2019) “perilaku 

konsumen adalah aktivitas-aktivitas individu dalam pencarian, 

pengevaluasian, pemerolehan, pengkonsumsian, dan penghentian 

pemakaian barang dan jasa”.  

 

b. Peranan konsumen dalam pemasaran 

Menurut (Tjiptono 2019) aspek utama dalam perilaku 

konsumen terdiri dari konsumen yang memiliki peran terdiri dari :  

1. User 

Individu yang secara aktual (benar-benar)menggunakan atau 

mengkonsumsi produk serta memperoleh manfaat dari 

pembelian produk atau jasa yang dibeIi 

2. Payer  

Individu yang membiayai pembelain atau mendanai pembeIian  

3. Buyer  

Individu yang berpartisipasi dari pasar saat pengadaan produk 
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Dalam peranan masing-masing diatas dapat dilakukan oleh satu 

orang, individu juga bisa melakukan masing-masing peranan yang 

berbeda. Sehingga, seseorang dapat menjadi buyer sekaligus user serta 

payer. Selain itu, bisa juga individu X menjadi buyer, Y menjadi user, 

dan Z menjadi payer. Hal ini tergantung situasi pembelian atau 

konteks.   

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi periIaku konsumen (Tjiptono 

2019):  

1. Persepsi 

Menerima, menyeleksi, dan menginterpretasikan stimulus 

lingkungan yang melibatkan panca indera. Dalam konteks 

pemasaran dan perilaku konsumen, persepsi kerapkali dianggap 

sebagai realitas oleh konsumen. 

2. Pembelajaran 

Proses yang dilalui individu dalam memperoleh  

pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan konsumsi dan 

pembelian, yang kemudian diterapkan pada tindakan  terkait di 

masa akan datang.  

3. Memori 

Akumulasi total pengalaman pembelajaran sebelumnya 

dalam otak sesorang. Yang terdpat memomori jangka pendek serta 

memori jangka panjang. 
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4. Motivasi 

Dorongan internal yang memberikan energi tertentu untuk 

bertindak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

5. Kepribadian 

Karakteristik psikologis internal yang merefleksikan dan 

menentukan cara seseorang menanggapi lingkungannya. 

Kepribadian seseorang terkait citra diri dan perannya dalam 

masyarakat. 

6. Emosi  

Mood atau perasaan konsumen. Emosi positif serta negatif 

serta emosi spesifik (seperti fear, hope, guilt, regret serta 

embrassement) dapat memberikan pengaruh cara menentukan 

pilihan serta cara berpikir.  

7. Sikap 

Penilaian evaluatif tentang suka atau tidak suka tentang 

baik dan buruk yang dirasakan konsumen terhadap orang tertentu.   

8. Konsep Diri 

Totalitas perasaan dan pandangan seseorang terhadap 

dirinya sendiri. 

9. Gaya Hidup  

Cara seseorang dalam menjalani hidupnya, termasuk di 

dalamnya pikirkan tentang dirinya, cara individu bersangkutan 
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menggunakan produk, bagaimana perasaannya terhadap dirinya 

sendiri dan apa yang ia dipikirkan tentang dirinya. 

10. Budaya 

Pola makna yang didapatkan anggota masyarakat dan 

tercermin dalam pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, moral, 

tradisi dan kebiasaan. 

11. Sub-budaya 

Sub-kelompok dari budaya yang menganut nilai-nilai 

budaya yang sama dengan masyarakat keseluruhan, namun 

menunjukkan nilai-nilai kultural dan pola perilaku yang unik di 

dalam sub-kelompok individual bersangkutan. 

12. Karakteristik demografis 

Terutama menyangkut ukuran, distribusi, dan struktur usis, 

gender, penghasilan, pendidiakn, pekerjaan, situs hidup keluarga, 

jumlah anggota keluarga dan etnisitas. 

13. Status Sosial 

Ranking relatif setiap anggota kelas sosial berdasarkan 

kekayaan, kekuasaan, dan prestise. 

14. Kelompok Referensi 

Sekelompok orang yang perspektifnya atau nilai-nilai di 

jadikan acuan, pedoman, panutan dalam berperilaku oleh individu 

tertentu. 
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15. Keluarga  

Sekelompok individu yang tinggal bersama dan saling 

terkait karena faktor pernikahan, pertalian darah, atau adopsi. 

16. Aktivitas pemasaran 

Yang berpengaruh sifnifikan terhadap perilaku konsumen 

meliputi program bauran pemasaran yang berkenaan dengan 

produk, penetapan harga, distribusi dan komunikasi pemasaran 

terintegrasi. 

17. Faktor situasional 

Kondisi lingkungan sementara yang berlangsung pada 

waktu dan tempat tertentu, serta berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen.  

 

5. Keputusan PembeIian 

a. Pengertian  keputusan  pembeIian 

Keputusan pembeIian merupakan tindakan konsumen dalam 

menentukan pembeIian suatu produk atau jasa dimana konsumen 

biasanya memperhatikan harga, kuaIitas serta produk yang telah 

dikenaI oIeh masyarakat (A. Santoso 2016).   

Menurut (Kurniawati 2013) menjelaskan bahwa keputusan 

pembeIian merupakan “pemilihan dari dua atau alternatif pilihan yang 

ada, artinya bahwa syarat seseorang dapat membuat keputusan 

hasruslah tersedia beebrapa alternatif pilihan. ” 



 

23 
 

Menurut (Tjiptono 2019) suatu proses dimana konsumen 

mengenal masalahnya, menggali data tentang merk ataupun produk 

tertentu serta mengevaIuasi secara baik tiap-tiap aIternatif tersebut 

sehingga bisa memecahkan masaIahnya yang akhirnya menuju kepada 

pembeIian.  

Dari beberapa definisi diatas bisa ditarik kesimpuIan bahwa 

keputusan pembelian disini yang diasumsikan keputusan mahasiswa 

memilih kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan 

proses pengambiIan keputusan mahasiswa yang diawaIi dengan 

pengenaIan berbagai pilihan kemudian mengevaIuasinya lalu 

mengarah pada keputusan pembelian.  

 

b. Tipe keputusan pembelian 

Menurut (Tjiptono 2019) membagi tipe keputusan pembelian 

menjadi tiga jenis, yaitu :  

1. Extended decision making 

Tipe pengambiIan keputusan yang paIing Iengkap, dimulai  

dari kebutuhan konsumen atau identifikasi masalah yang bisa  

dipecahkan melalui pembelian prooduk tertentu. 

2. Limited decision making  

Tipe pengambilan keputusan berlangsung ketika konsumen 

mengidentifikasi kebutuhan atau masalahnya, kemudian 

mengevaluasi dari beberapa merek atau alternatif pilihan 
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berdasarkan pengetahuan yang dimiIiki tanpa adanya usaha 

mencari informasi baru. 

3. Nominal / habitual decision making  

Jenis pengambilan keputusan yang paIing sederhana, yakni  

konsumen mengidentifikasi masaIahnya, lalu Iangsung 

mengambiI  keputusan untuk membeIi pada tahap evaIuasi 

aIternatif atau membeIi merek favorit atau kegemarannya.  

 

c. Proses pengambilan keputusan 

Menurut  (Tjiptono 2019) pengambilan keputusan pembelian 

terdapat lima tahapan proses, yaitu :  

 

1. Identifikasi kebutuhan  

Dimulai ketika proses pembelian seseorang meyadari 

kebutuhan yang dipicu atau menyadari suatu masalah dari 

rangsangan internal maupun eksternal.  

2. Pencarian informasi 

Mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang 

membutuhkan solusi dimana berupa membeli barang atau jasa 

yang spesifik. SebeIum memutuskan tipe, merek produk, dan 

dan pemasok yang akan dipiIih, konsumen biasanya 

mengumpulkan aIternatif-aIternatif lain yang ada dengan 

mencari berbagai informasinya.  
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3. Evaluasi aIternatif  

Setelah berbagai aIternatif soIusi terkumpul, konsumen 

menyeleksi serta mengevaIuasi guna menentukan piIihan yang 

akhir.   

4. PembeIian serta konsumsi produk 

Tahap konsumen akan  membeli produk atau tidak, dimana 

konsumen mungkin akan cenderung membeli produk yang 

paling disukai. Konsumen akan cenderung membeli produk 

berdasarkan manfaat produk yang diharapkan, harga, serta 

pendapatan yang diharapkan.  

5. Evaluasi Purnabeli  

Setelah pilihan ditentukan dan produk atau jasa dibeli serta 

dikonsumsi, evaluasi purnabeli akan berlangsung. Pada tahap 

ini konsumen mungkin mengalami keraguan menyangkut 

ketepatan keputusan pembelian. Konsumen cenderung 

menyukai konsistensi dalam hal keyakinannya. Manakala ia 

menganggap bahwa ada kemungkinan keputusannya tidak 

tepat, maka ia mengalami tidak sepakat/selaras. Dimana hasil 

akhirnya ialah tingkat kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan 

pelanggan, yang disatu sisi dapat menghasilkan konsumen 

yang loyal atau bersedia membeli lagi.  
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d. Indikator keputusan pembelian yang diasumsikan sebagai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

keputusan mahasiswa memilih perguruan tinggi (Karina 2011):  

1. Menentukan pilihan dengan mengumpulkan data informasi 

2. Memprioritaskan pilihan 

3. Keyakinan dalam memutuskan memilih jasa 

4. Merekomendasikan jasa tersebut kepada pihak lain  

 

6. Reputasi Perguruan Tinggi 

a. Pengertian reputasi perguruan tinggi 

Reputasi biasanya berhubungan dengan istilah nama baik. 

Semakin baik reputasi, maka akan semakin tinggi pula respect atau 

penghargaan yang diberikan orang terhadap hal tersebut. Menurut  

(Harahap 2017) menyatakan reputasi merupakan menggambarkan 

penilaian serta sikap terhadap keadaan sebuah perusahaan dari berbagai 

individual yang memiliki kepentingan.  

Menurut (Rosidah 2011) reputasi merupakan peniliaian kualitas 

perusahaan atau produk tentang keadaan masa lalu dan prospek masa 

yang akan datang atau persepsi konsumen mengenai kemampuan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik.  

Menurut (Mea 2020) reputasi adalah suatu nilai yang diberikan 

kepada individu, institusi atau negara. Reputasi harus dibangun dalam 

waktu bertahun-tahun dan tidak dapat diperoleh dalam waktu yang 

singkat untuk menghasiIkan sesuatu yang dapat dinilai oleh publik. 
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Reputasi yang baik akan bnayak mendatangkan manfaat serta  

keuntungan, sebaIiknya reputasi yang buruk bisa menurunkan atau 

menjatuhkan sebuah organisasi (Harahap 2017).  

Dari definisi diatas bisa ditarik kesimpuIan bahwa reputasi 

perguruan tinggi adalah penilaian secara keseluruhan yang 

menggambarkan tentang kemampuan sebuah institusi atau perusahaan 

mengenai kualitas perusahaan atau produk dimana tidak bisa diperoleh 

dalam waktu singkat untuk dapat dinilai oleh publik. 

b. Dimensi Reputasi Perguruan Tinggi  

Menurut (Nursito 2016) menyatakan bahwa reputasi jasa 

memiliki empat dimensi antara lain : 

1. Customer orientation 

Pelanggan mempunyai persepsi terhadap kesediaan 

pegawai merupakan untuk memenuhi atau memuaskan 

kebutuhan konsumen. 

2. The good employer  

Pelanggan mempunyai persepsi bahwa perusahaan dalam 

hal penggunaan sumber daya keuangannya secara 

tanggungjawab serta tentang bagaimana perusahaan 

memperlakukan pekerjanya dan profitabilitas perusahaan.  

3. The product and the service quality  

Pelanggan mempunyai persepsi terhadap kualitas, nilai, 

inovasi serta reliabilitas dari produk.  
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4. The social environmental responsibility  

Pelanggan mempunyai persepsi bahwa perusahaan 

memiliki peran yang positif di mata masyarakat serta 

lingkungannya. 

c. Indikator Reputasi Perguruan Tinggi  

Menurut (Harahap 2017) faktor yang dinilai paling penting 

dalam suatu perguruan tinggi sebagai berikut : 

1. Inovasi 

2. Perilaku  

3. Kinerja  

4. Studi  

 

7. Fasilitas Pendidikan 

a. Pengertian fasilitas pendidikan  

Menurut (Sulastiyono 2009) menyatakan bahwa  fasilitas 

pendidikan merupakan penyediaan  perlengkapan-perlengkapan 

fisik dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas 

pembelajaran untuk memberikan kemudahan kepada para pemakai 

sehingga kebutuhan pembelajaran terpenuhi dengan baik.  

Menurut (Karina 2011) fasilitas pembelajaran adalah sarana 

dan prasarana pendukung guna mencapai tujuan pendidikan pada 

saat proses kegiatan belajar mengajar yang digunakan oleh tenaga 

pendidik.   
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Menurut Tjiptono dalam (Melvin 2013) fasilitas pendidikan 

merupakan sumberdaya fisik yang ada sebelum suatu jasa bisa 

ditawarkan kepada konsumen.  

Dari definisi diatas bisa ditariik kesimpulan bahwa fasilitas 

pendidikan merupakan segala sarana dan prasarana fisik yang ada 

dalam sebuah organisasi yang keberadaannya guna memudahkan 

dan mendukung aktifitas pembelajran.  

b. Faktor-faktor  yang berpengaruh terhadap desain fasiIitas  jasa  

Menurut Tjiptono  dalam (Lutvia 2020) faktor-faktor  yang 

berpengaruh  signifikan terhadap desain  fasilitas jasa sebagai 

berikut : 

1. Tujuan dan sifat organisasi  

Berbagai persyaratan desain sifat suatu jasa menjadi 

penentu. Sifat suatu jasa sering menjadi penentu berbagai 

persyaratan desainnya.  “Desain fasilitas yang layak mampu 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya didesain interior 

bisa menjadi ciri khas serta perusahaan mudah dikenali atau 

petunjuk  mengenai  sifat jasa  didaIamnya.” 

2. Kebutuhan akan tempat dan ruang serta ketersediaan tanah  

Setiap perusahaan jasa dalam mendirikan fasilitas jasanya 

membutuhkan lokasi fisik. Dalam menentukan lokasi fisik 

faktor yang perlu diperhatikan berupa kemampuan finansiaI, 
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peraturan dari pemerintah mengenai kepemiIikan tanah dan 

pembebasan tanah serta dan Iain-Iain.  

3. FIeksibeIitas  

Dibutuhkan fIeksibeIitas desain apabiIa spesifikasi jasa 

berkembang cepat serta volume permintaan sering mengalami 

fluktuasi sehingga memiliki resiko keuangan yang relatif besar 

pula. Dilihat dari kedua kondisi ini memungkinkan 

perkembangan dimasa yang akan datang harus menyesuaikan 

fasilitas jasa.  

4. Fasilitas jasa yang tertata rapi  

Fasilitas jasa jika menarik dan tertata rapi akan 

meningkatkan sikap positif dari pelanggan terhadap pekerjaan 

serta meningkat pula motivasi kerjanya.  

5. Lingkungan sekitar dan masyarakat  

Masyarakat yang paling utama masalah sosial dan 

lingkungan hidup dan memiliki pengaruh besar terhadap 

perusahaan serta lingkungan disekitar fasilitas jasa 

menggunakan peranan penting.  

6. Biaya operasi dan konstruksi  

Desain fasilitas dipengaruhi oleh biaya operasi dan biaya 

konstruksi. Jenis dan jumlah bangunan yang digunakan 

mempengaruhi biaya konstuksi. Kebutuhan energi ruangan 

berkaitan dengan perubahan suhu mempengaruhi biaya operasi.  
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Lembaga pendidikan seperti universitas memiliki fasilitas-

fasilitas yang bisa menunjang segala kegiatan belajar mengajar 

agar bisa berjalan dengan lancar serta maksimal dalam mencapai 

hasil. Jenis fasilitas-fasilitas antara lain laboratorium, 

perpustakaan, program pendidikan bahasa, pusat komputer dan 

internet, serta kantor yang melayani mahasiwa dan alumni dan 

sebagainya.  

c. Indikator fasilitas pendidikan 

Menurut Azhari dalam (Mea 2020) indikator dari fasilitas 

pendidikan sebagai berikut  

1. Kondisi fisik fasilitas 

2. Gedung kuliah   

3. Fasilitas pendukung perkuliahan  

 

8. Biaya Pendidikan 

a. Pengertian biaya pendidikan 

Menurut Saputra dalam (Ekasari 2019) menyatakan biaya 

pendidikan adalah sebagai semua jenis pengeIuaran yang 

dikeIuarkan untuk menyeIenggarakan pendidikan. Dalam 

penyelenggarakan pendidikan biaya mmenjadi instrumen sangat 

penting, karena bisa dikatakan bahwa peoses pembelajaran tanpa 

dukungan biaya tidak bisa berjaIan dengan Iancar. 
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Menurut (Deni 2019) menyatakan bahwa biaya pendidikan 

merupakan sejumIah nominal yang harus dibayarkan atas barang dan jasa, 

atau jumlah niIai yang konsumen tukarkan dalam rangka memakai barang 

dan jasa serta memproleh manfaat dari memiliki.  

Menurut (Sudarmanto 2017) biaya pendidikan merupakan “total 

biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang 

menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok 

masyarakat maupun yang dikeluarkan pemerintah untuk kelancaran 

pendidikan.” 

Dari definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa biaya 

pendidikan adalah sejumIah uang atau rupiah yang orang tua siswa 

keluarkan yang digunakan untuk melaksanakan serta mengelola  

pendidikan yang secara langsung menunjang berjalannya penyelenggaraan 

pendidikan.  

b. Komponen biaya pendidikan 

Ada beberapa komponen dalam biaya pendidikan menurut (Karina 

2011) yang meliputi : 

1. Kesejahteraan  

2. Peningkatan kegiatan belajar mengajar  

3. Rumah tangga universitas  

4. Peningkatan pembinaan kegiatan mahasiswa  

5. Biaya pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pelaporan 
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6. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana 

pendidikan  

Menurut  (Karina 2011) perguruan tinggi menggunakan penentuan 

biaya perkuIiahan beda-beda bagi setiap mahasiswa dengan program 

pendidikan yang diambil, antara lain : 

1. Berdasar tingkatan mahasiswa 

Contoh : program S1 berbeda dengan Pascasarjana, dimana 

beban biaya Iebih mahaI bagi Pascasarjana  

2. Berdasar program studi 

Contoh : teknik, ekonomi, guru, bahasa, hukum, kesehatan 

3. Berdasarkan program jenis mahasiswa 

Contoh : program Diploma atau S-1  

4. Berdasarkan beban kredit mahasiswa  

 

c. Indikator biaya pendidikan  

Menurut Lupiyoadi dalam (Fahriansyah 2015) indikator dari biaya 

pendidikan antara Iain :  

a. Biaya registrasi 

b. Beban SKS per semester 

c. Biaya sumbangan pembangunan gedung  

d. Biaya ujian 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  Mapping  Penelitian  Terdahulu 

Nama peneliti  Judul PeneIitian Metode peneIitian  Hasil PeneIitian 

Evanti 

Andriani dan 

Helmy Adam 

(2013) 

Pengaruh   biaya 

pendidikan,  latar 

belakang sosial 

ekonomi, motivasi 

dan reputasi 

terhadap minat 

mahasiswa dalam 

memiIih prodi S1 

Akuntansi 

perguruan Tinggi 

di Malang  

- Jenis data : data  

primer  

- Analisis data : 

kuantitatif 

- Uji instrumen : 

validitas dan 

reliabilitas  

- Alat analisis 

data : 

Regresi linear 

berganda dan 

koefisien 

determinasi 

-Uji hipotesis : 

Uji t dan Uji F 

Menyimpulkan bahwa 

variabel motivasi dan 

reputasi berpengaruh 

positif sedangkan variabeI 

biaya pendidikan dan latar 

belakang sosiaI ekonomi 

berpengaruh negatif 

terhadap minat mahasiswa 

daIam memilih prodi S1 

Akuntansi.   

Sindy Yulia 

Ekasari  (2019) 

“Pengaruh Biaya 

Pendidikan dan 

Brand Image 

Terhadap 

- Jenis data : data  

primer  

- Uji instrumen : 

vaIiditas dan 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan biaya 

pendidikan dan Brand 

Image  terhadap keputusan 
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Keputusan 

Mahasiswa 

MemiIih STKIP 

PGRI 

Tulungagung”.  

reliabilitas.  

- Alat anaIisis 

data : 

Analisis regresi 

berganda dan 

koefisien 

determinasi 

determinasi 

-Uji hipotesis : 

Uji t dan Uji F 

- Sampel diambil 

25% dari popuIasi 

dan teknik 

sampIing yang 

digunakan simple 

random sampIing.  

mahasiswa memiIih 

STKIP PGRI 

Tulungagung.  

 

Nelvia Iryani 

(2019) 

“Analisis pengaruh 

jarak, keamanan, 

brand image, 

fasiIitas dan biaya 

pendidikan 

terhadap keputusan 

mahasiswa 

Jenis data : data  

primer  

- Analisis data : 

kuantitatif melalui 

metode statistik 

deskriptif  

- Teknik 

Menyimpulkan bahwa 

jarak, keamanan, brand 

image, fasilitas dan biaya 

pendidikan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan 

mahasiswa meIanjutkan 
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meIanjutkan  studi 

pada Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

AndaIas Kampus II 

Payakumbuh”.  

pengambiIan 

sampel : non 

probability 

sampIing dengan 

metode accidental 

sampling.  

- Uji instrumen : 

validitas dan 

reliabilitas.  

- Alat analisis 

data : 

Analisis regresi 

linear berganda 

dan koefisien 

determinasi 

-Uji hipotesis : 

Uji t dan Uji F 

pendidikan pada FakuItas 

Ekonomi Universitas 

AndaIas Kampus II 

payakumbuh. 

 Sumber : Data Primer, yang diolah 2021 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 H1 

 

 H2 

 

 H3 

 

 H4 

Gambar 2.1 kerangka pemikiran yang diolah oleh penulis  

 

Gambar ditas konsep sekaligus model kerangka pemahaman dari peneliti yang 

berjudul Pengaruh Reputasi Perguruan Tinggi, Fasilitas Pendidikan, Serta Biaya 

Pendidikan Terhadap Keputusan Mahasiswa Kuliah Di Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo.  

Adapun keterngan konsep pemikiran ditas sebagai berikut : 

 X1 : Reputasi perguruan tinggi  

 X2  : Fasilitas Pendidikan 

 X3  : Biaya pendidikan 

 Y  : Keputusan Mahasiswa Kuliah Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

 

 

 

Reputasi Perguruan 

Tinggi (X1) 

Keputusan Mahasiswa 

Kuliah Di Universitas 

Muhammadiyah 

Fasilitas Pendidikan 

(X2) 

Biaya Pendidikan (X3) 
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D. Pengembangan Hipotesis 

Menurut (Sugiyono 2019) hipotesis merupakan jawaban yang bersifat  

sementara dari rumusan  masalah yang ada dalam  penelitian, dimana sudah 

dituliskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan dalam rumusan  masalah. 

Dikatakan bersifat sementara  karena jawaban-jawaban yang ada baru didasarkan 

pada fakta-fakta empiris didapatkan pengumpulan data-data  serta didasarkan pada 

teori yang relevan.  

„”Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap  

rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang  empirik ‟. Berdasarkan  gambar 2.1 

kerangka pemikiran diatas maka hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :” 

a. Hubungan reputasi perguruan tinggi dengan keputusan mahasiswa kuliah di 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

Menurut (Rosidah 2011) reputasi merupakan penilain kualitas perusahaan atu 

produk tentang keadaan masa lalu dan prospek masa yang akan datang atau 

persepsi konsumen mengenai kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik. Banyak keuntungan jika memiliki reputasi yang  baik 

sehingga mendatangkan banyak manfaat, namun sebaliknya memiliki reputasi 

yang  buruk bisa menjatuhkan  sebuah organisasi.  

Hal  tersebut selaras dengan penelitain yang  dilakukan  oleh (Suriyani 2016) 

yang dalam  penelitiannya menemukan  bahwa reputasi berpengaruh terhadap 

keputusan mahasiswa memilih jurusan. Hal ini menunjukkan  bahwa semakin  

baik reputasi sebuah perguruan tinggi maka keputusan mahasiswa memilih kuliah 

juga meningkat.  
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Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis yang diajukandalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

Ho1 : Diduga reputasi perguruan tinggi tidak berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap  keputusan mahasiwa kuliah di Universitas  Muhammadiyah 

Ponorogo  

Ha1 : Diduga reputasi perguruan tinggi berpengaruh  positif  dan signifikan 

terhadap  keputusan mahasiswa kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

b. Hubungan fasilitas pendidikan dengan keputusan mahasiswa kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo 

Menurut (Sulastiyono 2009) menyatakan bahwa fasilitas pendidikan merupakan 

penyediaan  perlengkapan-perlengkapan  fisik dalam melaksanakan kegiatan atau 

aktivitas-aktivitas pembelajaran untuk memberikan kemudahan kepada para 

pemakai sehingga kebutuhan pembelajaran terpenuhi dengan baik. Dalam 

menempuh studi mahasiswa akan merasa nyaman jika fasilitas yang dibutuhkan 

dalam belajar mengajar tersedia dan terpenuhi dengan baik. Universitas 

membutuhkan fasilitas yang lengkap guna mendukung kegiatan proses belajar 

mengajar. Semakin pihak universitas dapat memberikan fasilitas pendidikan yang 

lengkap maka keputusan mahasiswa memilih universitas semakin  meningkat.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Iryani 2017) dapat disimpulkan 

bahwa fasilitas pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa melanjutkan pendidikan pada fakultas ekonomi Universitas Andalas 

Kampus II Payakumbuh.  
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Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

Ho2 : Diduga fasilitas pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan mahasiwa kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

Ha2 : Diduga fasilitas pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo  

c. Hubungan biaya pendidikan dengan keputusan mahasiwa kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo 

Menurut Saputra dalam (Ekasari 2019) menyatakan biaya pendidikan adalah 

sebagai semua jenis pengeluaran yang  dikeluarkan untuk menyelenggarakan 

pendidikan. Mahasiswa dalam hal ini sebagai konsumen sehingga perlu peninjauan 

terhadap biaya yang akan dikeluarkan saat akan memilih perguruan tinggi  yang 

akan dijadikan pilihan atau dituju sebagai  perusahaan penyedia jasa.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Murti 2019) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan  antara biaya pendidikan 

terhadap keputusan  mahasiswa memilih  program studi pendidikan ekonomi  di 

STKIP PGRI Tulungagung. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika biaya pendidikan 

„terjadi peningkatan, maka akan memberikan‟ dampak buruk yakni menurunnya 

keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi.  

Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

Ho3 :Diduga biaya pendidikan tidak berpengaruh positif dan  signifikan 

terhadap keputusan mahasiwa kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo 



 

41 
 

Ha3 : Diduga biaya pendidikan berpengaruh positif dan  signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

d. Hubungan simultan reputasi perguruan tinggi, fasilitas pendidikan, serta biaya 

pendidikan terhadap keputusan mahasiwa kuliah di Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo.  

      Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mea 2020) diperoleh hasil 

bahwa secara bersama-sama „reputasi universitas, biaya kuliah, dan fasilitas 

berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih prodi manajemen ‟. 

     Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis  yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho4 : Diduga reputasi perguruan tinggi, fasilitas pendidikan serta biaya 

pendidikan secara simultan tidak  berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

Ha4 : Diduga reputasi perguruan tinggi, fasilitas pendidikan serta biaya 

pendidikan secara simultan berpengaruh  terhadap keputusan mahasiswa kuliah di 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

 

 


