
    FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA 
DALAM MEMILIH JURUSAN  

MANAJEMEN DI STIE NOBEL INDONESIA 
 

 
SKRIPSI 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana S-1 

 

Program Studi manajemen 

 

 
 
 

Diajukan oleh: 
MUSLIHUL HANAS 

2017212243 
 

 

KONSENTRASI BISNIS PERHOTELAN DAN PARIWISATA 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 
NOBEL INDONESIA 

MAKASSAR 
2018 



PENGESAHAN KO}IISI PE,ITG TIJT

FAKTOR-FAKTOR YANG MEtrIPENGARLTHI &flliiAT
MAI{ASIS}VA NALAM }IEMTLIH JT]RTISAN
MAI\AJEMEN I}I STIE NOBEL INDOI\ESIA

Nama

NIM

Jurusan

Tim Penguji

Ketua

Sekertaris

Anggota

\\ akrl Ketua I
tsidang Akademik

Dr Ahmad Firman, SE., M. Si)

: MUSLtrIUL HANAS

z 2011212243

: Manajemen

telah dipertahankan dihadapan trm penguji Tugas Akhiriskripsi
STIII Nobel lrboncsia pada tanggal24 Agustus 2019

dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoieh gelar
Akademik

Sarjan* il{anajenen - SM

dG--:-
(Yus ur, SE., M. Si)

., M.Si

Makassar, 29 Agustus 20.I 9

Mengesahkan,

Razak, SE., M.M)

Mengetahui
Nobel lrboflesia Makassar



t

I

i

$t' f{. {r P I rL\ \",.rT.{,,r }*

Nama : Muelihul Hanas

NIM :2017212243

Jurusan :M&aajemen

Koasenfrasi : Bisnir Perhqtslan dsn Fariud$ata

: Faknor-Faktor yaagMempen&ruhi Min*t lvt*hisiswa Dalam

Memilih Jurusan Manajemen di STIE Nobel Indonesia

Meuy*takan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi

yang saya buat adalah besar-benar hnsil karya sendiri, kecuali apabila dalam

pengutipan zubstausi disebutkafl surnknrya, dan belum pernah diajukan pada

institusi nnanaprlrl scrta buk*n ka4a jiplakan milik o{a{g lain. Saya bertanggung

jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai deogan sikap ilnniah yang harus

dijunjung tinggi.

Demikian pernyataail ini saya buat dergan sebenar-benamyss tanpa adanya

paksaan da* tekanan dari pihak numaprm serta bersedia mendapt sanksi akdemik

jika ternyata dikemudian hari pernyakan yang sirya buat ini tidak knar.

Makassar" 26 Agusrus 2*tr9

Mffilihul Hanas

NIM.2017272243



ABSTBAK

Huslihul Hanas" 2019. Faktpr-Faktsr Yang Memengaruhi Minat Mahasiswa
dalam Memilih Jumsan Man*jemen di STIE Nobel Indonesia, dibimbing oleh
Ridr*an.

Penelitian ini beaujuan uatuk mengetahui (1) pengaruh promosi,
alreditasi, lokasi, dan biaya sscara pamial terhadap minat rnahasiswa dalam
memilih Program studi Manajemen di srlr Nobel Indonesia, {2} pengaruh
pomosi, akreditasi, lakasi, dan biaya sec&ra simultan terhadap minat mahasiswa
dalam memilih Program Studi Manajem€n di STIE Nobel fndonesia (3) faktor
maoakah dari promosi, akreditasi, lokasi, dan biaya yang paling dominan yang
memeogaruhi nninat mahasiswa dalam memilih Program Studi Ma*aj*nen di
STIE Nokl Indonecia.

Model yang digunaksn dalam pe*elitian ixi adalatr luesioner dengan
menggumkan skala likert dan m*tcde penentuan $ampel digunakan adalah
probability sampling dengan jumlah sampling 182 orang. Metsde analisis yang
digunakan adalah linier berganda

Ffusil penelitian ini menrrnjukkan bahura terdapat pengaruh positif dan
sigtrifikan secarEl parsial pada variakl promosi dan akreditasi dimana nilai t66*u
lebih besar dari nilai t1a66, nilai th*ugg variabel prourosi {6.sqj > l.gg0}, akreditasi

{3.366 > t.9&0). Tidak terdap*t pengaruh positif dan signifrkan secara parsial
pada Yariakl lokasi dan biaya dimana oilai tdh*s lebih kecil dari nitai fu*1 nilai
thitung variabel lokasi (0.045 < 1.980), biaya (0.s49 < l.980i. Terdapat pe&gerr*
positif &n signifikan secara simultan pada seruua variabel yaitu promosi,
akredihsi, lakasi d*n biaya dimana nilai F5;6o lebih besar dari nitai Ft"n*r(j$"41 >
2.42). Penelitian ini membuktikan promosi adalah variabel yaag paling dominan
berpengaruh terhadap minat mahasis\#a dalam rnemilih jurusan manajemen pada
STIE Nobel Indonesia.
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AsSTRACT

ttiilnl flanas. 2$19. Factors Affecting Stwlents' Interest in thoosing
,\fuugement Prograns at STIE Nobel lndonesi*, supervised by Ridwan.

This study aims to determine $) the ffict of prarnatirsn, accredits{ion,
lmtion and cost partdly towsrd stwlerct irrteres$ iru choosing * Ma**gement
Sttrdy Progmm at STIE Nobel Indone*ia {2i the effect af promation, accreditcttioq
Iwtion and casts siraultaneously taw*rd stwlent interest in chaasing the

Study Program ot STIE Nobel Indanesia {3} whick factors of
Fomotio\ accre€{itatiat\ toc*tion, and ststs are th€ mfist domir}ent afficting
fitdents' interest in ckaosing the Management Study Prog4am at STIE Nobet
I*lonesia.

The model used in this stwdy is a qaestionnaire uring n Likert scale and
the sampling metlrad utes probabtliry; sampling with a tot*l sampling aJ" lB2
pople. The onalytical tlratkod uses multiple linesr

The resalt of this stwty indic*te th*t tlzere i,t a p*sitive *nd purtially
signrficant effect towsrd the prom*tion and accradita{ion variables wkere the t
cvun is biger th*n the t table v*fue, the t cawrt value af the prCImatiCIn v*ri*b{e
{5,895> 1,980}, accreditation (3,366>. t,980). There is no positive and prtially
significant effect t*wartl kxatisn and cost vari*bla where the v*lue af t is
swller thon the table vslue, the value a{ the lucation v*riable t {0.a4s <.l,g90},
@st (0.519 < 1,98A). T'here is o positive *td significant ffi*t sirxultsneowly in all
Ywisbles, namely promstirsx, sccreditiltian, location and ca*t where the F count
value.is biger th*n the F tflbls vclue {50.4}> 2-42). This,rtue* proves thut
Porrration is the m{}st do$rinsrrt variable affecting stulents' interest in ckaasing
$xmagefient majors at S?IE t\fobel lndonesia.

Icywords: profir{}tioq\ loesdian, cost, sccreditstiorr, STIE Nabel Ifidonesia
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  ii  MOTTO 
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  1  BAB I 

PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi di kota Makassar yang menerapkan kurikulum berbasis 
entrepreneurship yang menanamkan semangat kewirausahaan dengan memadukan teori dan praktik. Sehingga alumni tidak akan lagi terjebak untuk mencari pekerjaan dengan ketersediaan lapangan kerja yang sempit. Kurikulum berbasis entrepreneurship ini, mengasilkan lulusan sebagai manajer professional dan wirausaha muda yang mandiri, sebagaimana dengan visinya (menjadi perguruan tinggi bisnis yan unggul dalam mengasilkan sumber daya manusia dalam bidang manajemen dan akuntansi yang berjiwa entrepreneursip dan berwawasan global.) STIE Nobel Indonesia memiliki dua jurusan yaitu Akuntansi dan Manajemen dan pada khususnya pada jurusan manajemen terdapat enam konsentrasi, diantaranya Keuangan dan Perbankan, Bisnis dan Perdaganan Internasional, Bisnis Property, Bisnis retail, Bisnis Investasi, dan Bisnis Perotelan dan pariwisata (website stie nobel, 12 November 2018). Dari tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kurangnya sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneurship dan berwawasan global di program studi manajemen. Jumlah pengangguran di indonesia pada februari 2018 mencapai 6,87 juta (website sindonews.com, 12 November 2018),



  2   disebabkan karena kurangnya minat mahasiswa untuk menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja sendiri,  Harapan akan terwujudnya sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneurship dan berwawasan global mendapatkan respon yang baik pada stie nobel indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan dari beberapa tokoh, Stie Nobel adalah bagian dari prestasi ekonomi kota Makassar STIE Nobel Indonesia punya peran strategis untuk mengisi sumber daya manusia di kota makassar (Dr. Syamsu Rizal MI, S.Sos. M.SI, 12 November 2018). Hidup sebuah pilihan sama dengan merancang masa depan untuk menjadi pengusaha sukses dan manajer hebat STIE Nobel Indonesia pilihan jeli untuk perubahan yang lebih baik (Anggiat Sinaga, 12 November 2018) Akan tetapi kenyataannya jumlah mahasiswa pada program studi manajemen di STIE Nobel Indonesia tidak mengalami peningkatan jumlah mahasiswa, sebagaimana jumlah mahasiswa pada tahun 2017 sebanyak 114 mahasiswa dan jumlah mahasiswa pada tahun 2018 sebanyak 113 mahasiswa Pada dasarnya calon mahasiswa tentunya memiliki alasan yang berbeda dalam menentukan jenis jurusanprogram studi yang dia pilih sebelum masuk diperguruan tinggi. Tentunya mereka akan mempertimbangkan minat, kemampuan, peluang, prestasi, kemampuan keluarga, lokasi dan lain-lain (Renita dan yusuf, 2007:100). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meboob (2012), menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam memilih perguruan tinggi antara lain faktor aspirasi, sikap, bimbingan karir, program akademik, biaya pendidikan, lokasi, reputasi perguruan tinggi, promosi, fasilitas, ketersediaan 



  3  bantuan keuangan dan faktor orang tua, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa banyaknya pertimbangan mahasiswa dalam memilih program studi. Hal ini tentunya calon mahasiswa memiliki alasan yang berbeda-beda satu sama lain, karena mereka memiliki bakat, minat, kemauan, peluang, dan pendapat yang berbeda-beda khususnya pada program studi manajemen. Kecendrungan mahasiswa dalam memilih program studi biasanya berdasarkan pada minat, namun tidak sedikit pula yang memilih suatu program studi hanya karena terpengaruh oleh teman dekat, pilihan dari orang tuanya, dan ada pula mahasiswa yan awalnya tidak mengetaui prospek konsentrasi yang dipilih itu arahnya kemana. Hal ini dikarenakan kurannya informasi yang diperoleh calon mahasiswa (faizah Anggraeni, 2016:2). Minat menurut Slameto (2013:180) suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada satu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu diluar diri. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Mahasiswa diharapkan memilih suatu konsentrasi sesuai dengan apa yang diminatinya. Sehinggah ada kepuasan sendiri saat menjalakannya. Seseorang akan merasa senang jika melakukan sesuatu yang dia sukai, kalau seseorang bekerja dengan perasaan senang dan tanpa beban, maka kemungkinan untuk berhasil jauh lebih besar. Namun jika seseorang melakukan pekerjaan karena paksaan maka yang akan terjadi seringkali adalah kegagalan. Jadi dalam menentukan pilihan, calon mahasiswa harus mengedepankan bakat dan kemampuan yang dimilikinya 



  4  Selain minat, hal lain yang harus diperhatikan adalah dari segi kemampuan. Kemampuan sama halnya dengan bakat. Minat dan bakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisakan (Faizah Anggraeni, 2016:3). Jadi dalam memilih jurusan mahasiswa dapat memprioritaskan jurusan yang mendukung kemampuan atau bakat yang dimilikinya. Minat mahasiswa dalam menentukan dalam memilih konsentrasi jurusan dapat dipengaruhi dalam beberapa hal yaitu adanya perasaan senang, peluang kerja, promosi, lokasi perguruan tinggi  namun juga muncul dari adanya pengaruh-pengaruh dari luar baik orang tua, keluarga, teman, dan lingkungan tempat tinggalnya. Dari banyaknya pertimbangan dalam memilih dan menentukan  konsentrasi jurusan membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan Manajemen dengan judul: Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih jurusan manajemen  di STIE Nobel Indonesia 
1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah faktor promosi, akreditasi, lokasi, dan biaya berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa dalam memilih Program Studi Manajemen di STIE Nobel Indonesia? 2. Apakah faktor promosi, akreditasi, lokasi, dan biaya berpengaruh secara simultan terhadap minat mahasiswa dalam memilih Program Studi Manajemen di STIE Nobel Indonesia? 



  5  3. Faktor manakah dari promosi, akreditasi, lokasi, dan biaya yang paling dominan mempengaruhi minat mahasiswa memilih Program Studi Manajemen di STIE Nobel Indonesia? 
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan judul penulis, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui promosi, akreditasi, lokasi, dan biaya berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa dalam memilih Program Studi Manajemen di STIE Nobel Indonesia? 2. Untuk mengetahui promosi, akreditasi, lokasi, dan biaya berpengaruh secara simultan terhadap minat mahasiswa dalam memilih Program Studi Manajemen di STIE Nobel Indonesia? 3. Untuk mengetahui faktor manakah dari promosi, akreditasi, lokasi biaya yang paling dominan yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih Program Studi Manajemen di STIE Nobel Indonesia 
1.4 Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam memilih program studi 2. Kegunaan praktis, untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak sekolah tinggi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan manajemen 3. Sebagai bahan refrensi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian yang sama 



  6  BAB ll 

TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Pengertian Minat  Minat adalah hasrat dan keinginan yang kuat dalam berbuat, melakukan, atau mengikuti sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:916). Menurut Yusdrik Jaja (2013:57), minat ialah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Minat berubungan dengan dengan aspek kognitif, afektif, dan motorik serta merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan. Minat berubungan dengan suatu yang menguntungkan dan dapat menimbulkan kepuasan bagi dirinya.  Menurt Slameto (2015:57), minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang. Lebih lanjut menurut Slameto (2015:180), minat adalah suata rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar suatu minat. Suatu minat dapat di ekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa mahasiswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Mahasiswa 



  7  yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung memperhatikan  perhatian yang lebih bepsar terhadap subyek tersebut.  Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar dan juga datangnya dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai hal antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah (M. Dalyono, 2015:56-57)  Bardasarkan uraian diatas, minat merupakan keinginan yang tumbuh dari diri sendiri yang mengarahkan ke pilihan yang sesuai dengan hati nurani. Minat dapat dianggap sebagai respon dari tindakan yang nyata dan sadar untuk menentukan pilihan. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah, dan berdasarkan pendapat ahli diatas minat erat kaitannya dengan emosi, kemauan, kesenangan/ketertarikan. 1. Emosi Menurut Yusdrik Jahja (2013:58), emosi merupakan suatu keadaan pada diri organisme ataupun individu pada suatu waktu tertentu yang diwarnai dengan adanya gradasi afektif mulai dari tingkatan yang lem sampai pada tingkatan yang kuat (mendalam), seperti tidak terlalu kecewa dan sangat kecewa. 



  8  Menurut Kartono (Sugihartono dkk 2013:20), emosi diartikan sebagai tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang, jantung berdebar. Emosi memberi warna pada perilaku manusia sehari hari. Emosi memberikan manusia bisa merasa senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan sebagainya, berdasarkan uraian diatas adalah jika emosi yang menyenangkan terhadap suatu obyek timbul pada diri seseorang maka minat pada obyek tersebut akan timbul 2. Kemauan Menurut Wasty Soemanto (2003:40), kemauan adalah bukan aktivitas ataupun usaha kejiwaan. Kemauan yang juga disebut kekuatan, kehendak, dapat diartikan sebagai kekuatan untuk memilih dan merealisasikan suatu tujuan. Tujuan ini merupakan pilihan diantara berbagai tujuan yang bertentangan. Menurut Slameto (2015:59), kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujan hidup tertentu dikembalikan oleh pertimbangan-pertimbangan akal budi. Adanya kemauan maka timbullah dinamika dan aktivitas manusia, menuju pada tujuan oranisator dari karakter individu. Kemauan adalah dorongan batin dari tiap-tiap individu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dorongan batin tersebut akan menimbulkan tumbuhnya suatu perhatian terhadap suatu obyek yang di inginkan, sehingga muncul minat individu yang bersangkutan.  



  9  3. Kesenangan dan ketertarikan Menurut Slameto (2015:59), kesenangan adalah bagian dari komponen emosional yang menyertai motivasi, komponen ini mengakibatkan rasa senang sehingga seseorang cenderung mengulang kembali perilakunya. Ketertarikan adalah rasa senang, terpikat, menaru minat pada sesuatu. 
2.1.1 Penentuan Minat  Menurut Dewa Ketut Sukardi (Dalam Basilia Ria Irmawati 2008:9), ada tiga cara untuk menentukan minat yaitu : 1. Minat yang di ekspresikan (Expressed Interest) Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata tertentu. Contoh : Seseorang mengatakan bahwa dirinya suka belajar ilmu manajemen. 2. Minat yang diwujudkan (Manifest Interest) Seseorang dapat mengekspresikan minat bukan melalui kata-kata tetapi melalui tindakan atau perbuatan, ikut serta berperang aktif dalam suatu aktivitas tertentu. Contoh : Siswa yang aktif dalam kegiatan drama. 3. Minat yang diinventarisasikan (Inventoried Interest) Seseorang dapat diukur minatnya dengan menjawab terhadap sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok aktivitas tertentu Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa ada tiga cara untuk mengetahui minat seseorang yaitu yang di ekspresikan, yang diwujudkan serta yang diinventarisasikan 



  10  2.1.2 Perubahan Minat  Menurut Andi Mapiare (Dalam Basilia Ria Irmawati 2008:9-10), mengemukakan ada tiga pola utama dalam perubahan minat yaitu: 1. Terjadi pengurangan jumlah yang diminati oleh seseorang sejalan dengan pertambahan usia dan kurang perpindahan pada minat yang lain. 2. Terjadi pergantian tentang apa yang diutamakan dan sedikit timbulnya minat-minat baru. 3. Dapat terjadi penguatan minat-minat baru jika lingkungan “memaksa” dan sifat-sifat minat baru itu tidak sekelompok dengan minat yang tela dimantapkan sebelumnya. Jadi timbulnya perubahan minat dapat terjadi apabilah terjadi pengurangan jumlah yang diminati, timbulnya minat-minat baru serta keadaan yang memaksa. 
2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat  Dalam pemilihan Program Studi tentunya mereka akan mempertimbangkan minat, kemampuan, peluang, prestasi, kemampuan keluarga, lokasi dan lain-lain (Renita dan yusuf, 2007:100). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meboob (2013), menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam memilih perguruan tinggi antara lain faktor aspirasi, sikap, bimbingan karir, program akademik, biaya pendidikan, lokasi, reputasi perguruan tinggi, promosi, fasilitas, ketersediaan bantuan keuangan dan faktor orang tua. Pendapat yang sama dikemukakan oleh rivaldi (2010:170), bahwa untuk menentukan program studi yang tepat, faktor-faktor yang perlu dipertimbankan antara lain 



  11  adalah minat, biaya, ekonomi, reputasi, status akreditasi fasilitas pendidikan, kualitas dan kuantitas dosen. Berdasarkan penjelasan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih program studi di perguruan tinggi  yaitu promosi perguruan tinggi, status akreditasi, lokasi perguruan tinggi, dan biaya pendidikan 
2.2.1 Promosi  Melisa W. Migin (dalam Testian, 2015:5-6) adanya pengaruh promosi dalam memilih perguruan tinggi. Komunikasi pemasaran melalui media cetak (brosur, prospektur, iklan di koran, dan majalah asing maupun luar negri), teknologi (internet, CD-ROM, dan website perguruan tinggi/universitas), dan efesiensi komunikasi dengan calon mahasiswa (pameran pendidikan dan komunikasi melalui email). Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang mengenai produk-produk dan meyakinkan para pembeli dalam pasar sasaran suatu perusaaan, organisasi saluran, dan masyarakat umum untuk membeli barang-barangnya (Cravent 2002:77), sedangkan menurut Wahjono (2010:133) promosi adalah kegiatan memberitahukan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang keberadaan produk, kemanfaatan, keunggulan, atribut-atribut yang dimiliki, harga, dimana dan cara memperolehnya.  Promosi meliputi penggunaan berbagai saluran komunikasi, menurut smith (dalam Neni Yulianti 2004:204-205), secara lengkap dikemukakan dalam the 

marketing comunication tools, terdapat sebelas saluran promosi, yakni : 



  12  1. Advertising Meliputi iklan-iklan PTS dalam berbagai kegiatan misalnya, untuk menarik calon mahasiswa baru pada saat penerimaan atau pendaftaran mahasiswa baru yang dipasang dalam berbagai bentuk media massa (surat kabar, TV, Radio, Internet, Majalah 
2. Persenol selling Mencakup kegiatan promosi untuk menawarkan kemungkinan calon mahasiswa untuk mau mendaftarkan diri pada PTS atau melalui sistem jaringan (sales networking) 
3. Sales promotion Mencakup cara-cara pengiriman informasi melalui berbagai aktivitas sales promotion, misalnya pemberian kupon, paket khusus, pemberian potongan harga (refunds/rabates), pemberian hadiah 
4. Publicity Mencakup berbagai kegiatan PTS dalam menarik minat calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada PTS tertentu, misalnya membuat berita yang terencana atau events besar, publisitas melalui media seperti siaran pers, menciptakan event, atau peristiwa-peristiwa besa, dapat pula membuat publikasi melalui brosur, leaflet, spanduk, poster. Intinya publisitas PTS adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk membentuk pendapat umum dengan jalan menyiarkan berita-berita terutama dengan menciptakan peristiwa atau kejadian, yang dapat dilakukan dengan dua cara yakni, handout (upaya membuat berita) dan 



  13  stunt (penggunaan peristiwa atau kejadiaan) yang dapat ditempuh melalui penyelenggaraan berbagai bentuk acara yang disponsori pihak PTS seperti 
road show, lomba jalan kaki, seminar, konferensi 

5. Direct marketing Dapat dilakukan dengan cara mengkondisikan kataloisasi PTS, informasi PTS lewat telpon, facsmile, internet. Lazimnya, bauran promosi yang melibatkan “multi-mix media” ini banyak diterapkan jua oleh lembaga pendidikan 
6. Sponsorship Aktivitas promosi melalui sponsor pada berbagai kegiatan yang dapat diaplikasikan dalam rangka mendukung acara dengan cara memberikan dukungan finansial dari suatu PTS, misalnya pada acara-acara olahraga, kebudayaan, kesenian, penerbitan, atau publikasi, dan sebagainya yang disponsori pihak PTS 
7. Packaging Aktivitas promosi melalui pengelolaan kemasan komunikasi verbal maupun nonverbal berkaitan dengan produk PTS seperti, fakultas-fakultas, mahasiswa, para dosen beserta prestasi-prestasinya, fasilitas-fasilitasnya, dll yang ada di PTs yang akan dipasarkan sehingga produk dapat dikenali dan merangsang minat calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa PTS tertentu   



  14  8. Exibition Aktivitas promosi PTS melalui kegiatan pameran dengan menggunakan audio symbol atau audio realistis, visual symbol atau visual realistis, dan audio visual symbol atau audio visual realistis, misalnya dengan menggunakan benda-benda tiruan (maket/model) atau menggunakan benda-benda sebenarnya dan memperliatkan contoh produk 
9. Corporate identy Aktivitas promosi identitas PTS dengan maksud untuk memberi kesan baik dan diterima calon mahasiswa melalui berbagai kegiatan promosi 
10. Merchandising  Aktivitas PTS melalui pemberian hadiah yang diberikan pada mereka yang berminat terhadap produk PTS tertentu dan dengan harga tertentu, misalnya pemberian bolpoint, kelender, pembatas buku, T.shirt, agenda, blocknote, tas. Ini dimaksudkan untuk merangsang calon mahasiswa untuk berminat mendaftarkan diri pada PTS tertentu, sehinggah dapat mencapai titik kepuasan 
11. Word-of-mouth Dapat ditempuh melalui referensi dari mulut ke mulut terutama dengan memanfaatkan orang-orang tertente, seperti para ahli, tetangga, teman, orang tua, mahasiswa, dosen, karyawan, yang dapat dijadikan saluran dan menjadi aset lembaga yang secara alamiah ikut mempromosikan PTS tertentu. 



  15  Berdasarkan uraian diatas promosi adalah suatu bentuk komunikasi sebagai bentuk informasi terhadap perusahaan atau perguruan tinggi yang dipromosikan, sehingga calon mahasiswa berminat untuk mendaftarkan diri pada perguruan tinggi. Adapun saluran promosi yaitu advertising Persenol selling, 

sales promotion, publicity, direct marketing, sponsorship, packaging, exhibition, 

corporate identity, merchandising, word-of-mouth. 

2.2.2 Akreditasi  Akreditasi program studi adalah kegiatan untuk menentukan kelayakan program studi. Akreditsi merupakan sistem penjamin mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi swasta, karena dengan adanya status akreditasi akan berimbas pada jumlah mahasiswa dan komposisi dosen pada perguruan tinggi swasta (Prasetyo, 2014) Akreditasi merupakan sebuah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkan, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang sudah terakreditasi mendapat pengakuan yang lebih besar di masyarakat dibandingkan dengan perguruan tinggi yang belum terakreditasi (Bahri Kamal dan Ghea Dwi Ramadiane, 2017:148)  Akreditasi dilakukan terhadap program studi berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar nasional perguruan tinggi. Proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi perguruan tinggi yaitu terakreditasi dan tidak 



  16  terakreditasi. Peringkat terakreditasi program studi tersebut terdiri atas akreditasi A yaitu akreditasi unggul yang memiliki makna melampui standar nasional perguruan tinggi, akreditasi B yaitu terakreditasi sangat baik yang memiliki makna melampui standar nasional perguruan tinggi, dan terakreditasi C yaitu terakreditasi baik yang memiliki makna memenuhi standar nasional perguruan tinggi (Bahri Kamal dan Ghea Dwi Ramadiane, 2017:148)  Akreditasi bagi program studi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh oraganisasi atau badan mandiri diluar perguruan tinggi. Dukungan terhadap hal tersebut difokuskan pada representasi akreditasi mutu dalam pendidikan (Bahri Kamal dan Ghea Dwi Ramadiane, 2017:148)  Berdasarkan uraian diatas perguruan tinggi atau program studi yang telah terakreditasi adalah perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkan, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Program studi manajemen di stie nobel sendiri telah terakreditasi B (sangat baik) 
2.2.3 Biaya   Penellitian yang dilakukan Murdopo (dalam Sugiono, 2018) bahwa terdapat hubungan yang positif antara prefensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan biaya sekolah. Utami dan Mukodim (dalam Sugiono, 2018) juga mengungkapkan bahwa biaya berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa. 



  17  Biaya adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang (supriadi 2003:3). Menurut Mulyono (2010:82) biaya adalah jumlah uang yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses managemen. Biaya pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan, apabila tidak ada dukungan dari biaya pendidikan maka proses penyelenggaraan pendidikan akan terganggu A. Komponen biaya pendidikan Ada beberapa komponen biaya pendidikan menurut Abdullah dalam Hadiprasetyo dan Endra (2014), yaitu meliputi  1. Peningkatan belajar mengajar 2. Pemeliharaan dan pergantian sarana dan prasarana pendidikan 3. Peningkatan pembinaan kegiatan mahasiswa 4. Kesejahteraan 5. Rumah tangga universitas 6. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan Menurut Lupioyadi dan hamdani dalam hadiprasetyo dan Endra (2014), perguruan tinggi menggunakan penentuan biaya perkuliahan yang berbeda untuk tiap mahasiswa dan program, antara lain :   



  18  1. Berdasarkan program studi, contoh : ekonomi, teknik, bahasa, hukum 2. Berdasarkan tingkatan mahasiswa, contoh : mahasiswa S1 berbeda dengan pasca sarjana, dimana biaya untuk pasca sarjana lebih mahal 3. Berdasarkan beban kredit mahasiswa 4. Berdasarkan jenis program mahasiswa, contoh : program dengan gelar (S1) atau nongelar/sarjana muda/diploma 5. Berdasarkan waktu dan tempat perkuliahan, contoh : kelas malam hari berbeda biayanya dengan kelas reguler di siang hari Jadi biaya pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan mahasiswa dalam mendukung proses belajar mengajar dalam perguruan tinggi dimulai dari pendaftaran hingga dinyatakan selesai dari perguruan tinggi tersebut 
2.2.4 Lokasi  Menurut Servier (dalam Mahendra Fakri, 2017:6) menyatakan bahwa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau lokasi universitas dapat menjadi faktor utama untuk keputusan potensial siswa untuk berlaku dan mendaftarkan diri. Beberapa siswa dapat mencari sekolah dekat dengan kampung halaman atau tempat kerja mereka untuk kenyamanan dan aksesibilitas ( Absher & Crawford dalam Mahendra Fakri, 2017:6) Menurut Swatsha (dalam Wulandari 2013) lokasi adalah tempat di mana usaha atau aktivitas usaha didirikan. Faktor penting dalam pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi tujuan. Faktor lokasi yang baik adalah adalah relatif untuk setiap jenis usaha yang berbeda. Sedangkan menurut 



  19  Lupiyoadi dan Hamdani (dalam Wulandari 2013), lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan atau instansi pendidikan berkaitan dengan dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Menurut Fandy (2002:41-42), indikator-indikator dalam penentuan lokasi adalah sebagai berikut 1. Akses lokasi Keberadaan atau letak perguruan tinggi teradap obyek penting seperti pusat perbelanjaan, toko buku, dan fasilitas penunjang lainnya cukup dekat, sehinggah akan memudahkan mahasiswa dalam mengakses kebutuhannya 2. Tempat parkir yang luas dan aman Kemudahan dalam menempatkan atau memarkir kendaraan tanpa harus ada rasa takut dan was-was akan mendapat gangguan atau kejahatan dari orang lain 3. Lingkungan yang mendukung Kenyamanan di tempat sekitar untuk dijadikan wadah sosialisasi dan dapat menjadi komunitas pergaulan yang kondusif Berdasarkan pendapat diatas penempatan lokasi sangat penting bagi perusahaan, lingkungan yang mendukung, tempat parkir yang luas dan aman serta jarak lokasi perguruan tinggi dengan tempat tinggal berpengaruh dengan ketertarikan mahasiswa memilih perguruan tinggi tersebut. Lokasi peruruan tinggi bjuga dapat menentukan image dari perguruan tinggi tersebut  



  20  2.3 Penelitian Terdahulu No Peneliti Judul Variabel Hasil 1 Fauziah Anggraeni (2016) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan pendidikan seni musik Universitas Negeri Yogyakarta 1. Prospek dan peluang kerja 2. Program studi 3. Bakat studi dan kemampuan pribadi 4. Peluang diterima 5. Dorongan dalam diri sendiri 6. Dukungan keluarga 7. Dukungan dari sekolah 8. Lingkunan masyarakat 1. faktor prospek dan peluang kerja memiliki pengaruh sebesar 11,5%, 2. faktor program studi memiliki pengaruh sebesar 12,2%,  3. faktor bakat studi dan kemampuan pribadi memiliki pengaruh sebesar 12,3%,  4. faktor peluang diterima memiliki pengaruh sebesar 9,1%,  5. faktor dorongan dalam diri sendiri memiliki pengaruh sebesar 23,1%, 6. faktor dukungan keluarga memiliki pengaruh sebesar 12,8%,  7. faktor dukungan dari sekolah memiliki pengaruh sebesar 7,4%,  8. faktor lingkungan masyarakat memiliki pengaruh sebesar 11,6%. 9. Faktor yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap minat mahasiswa memilih jurusan pendidikan seni musik dalam penelitian ini adalah faktor dorongan dalam diri sendiri dengan persentase 23,1%.    



  21  2 Dita Verawati (2016) Pengaruh motivasi, akreditasi prodi, fasilitas pendidikan, konsentrasi jurusan, biaya pendidikan danreputasi pendidik terhadap minat mahasiswa untuk melanjutkan magister kuntansi 1. Motivasi 2. Akreditasi program studi 3. Fasilitas pendidikan 4. Konsentrasi jurusan 5. Biaya pendidikan 6. Reputasi pendidik 1. Motivasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa melanjutkan magisterakuntansi 2. Akreditasi program studi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa melanjutkan magister akuntansi 3. Fasilitas pendidikan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswamelanjutkan magister akuntansi 4. Konsentrasi jurusan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswamelanjutkan magister akuntansi 5. Biaya pendidikan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa melanjutkanmagister akuntansi 6. Reputasi pendidik berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa melanjutkanmagister akuntansi 3 Chrisdiawan Satriyo Nugroho (2010) Analisis pengaruh pencitraan, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap minat kuliah di Diploma III fakultas ekonomi Universitas Diponegoro 1. Faktor pencitraan 2. Faktor promosi 3. Faktor kualitas pelayanan 1. Faktor pencitraan berpengaruh positif dan signifikan 2. Faktor promosi berpengaruh positif dan signifikan 3. Faktor kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 



  22  2.4 Kerangka berpikir  Pengambilan keputusan dalam memilih suatu jurusan di sebuah perguruan tinggi harus dipertimbangkan dengan baik, seseorang akan dihadapkan dengan berbagai pilihan dan harus memutuskan pilihannya. Empat faktor yang peniliti jelaskan di atas dipilih sebagai faktor yang sangat penting dipertimbangkan sebelum memilih jurusan pada suatu perguruan tinggi.  Berikut adalah bagan yang menggambarkan kerangka berpikir : 
Gambar 2.4.1 

Kerangka Berpikir                STIE NOBEL INDONESIA PROMOSI 
(X1) 

LOKASI 
(X3) 

BIAYA 
(X4) 

AKREDITAS 
(X2) MINAT MEMILIH JURUSAN MANAJEMEN (Y) REKOMENDASI 



  23  2.5  Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat (Sugiyono 2013:96). Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas, maka diduga bahwa: 1. Promosi, akreditasi, biaya, dan lokasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia 2. Promosi, akreditasi, biaya, dan lokasi secara simultab berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia 3. Faktor promosi mempunyai pengaruh paling besar atau dominan terhadap minat mahasiswa dalam memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia    



  24  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Program Studi Manajemen di STIE Nobel Indonesia yang terletak di jalan Sultan Alauddin Nomor 212, Mangasa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakanselama dua (2) bulan lamanya pada tanggal 01 Desember 2018 – 01 Februari 2019. 
3.2 Popolasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Adapun jumlah populasi pada penelitian ini, seluruh mahasiswa jurusan manajemen S1 angkatan 2016, 2017, 2018 stie nobel indonesia berjumlah 310 mahasiswa.  
3.2.2 Sampel Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Probability Sampling. Salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan ukuran sampel minimal dari suatu populasi yang diketahui adalah dengan menggunakan formula atau rumus Slovin (Samsuddin dan Kuserdyana, 2013:12) dengan toleransi ketidaktelitian 5%, yaitu sebagai berikut :  � = �1 + ��� 



  25   Dimana: n = ukuran sampel minimal N = ukuran populasi e = toleransi ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel (1%; 5%; 10%) Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah � = 3101 + 310(0,01� � = 3101 + 310		(0,0025) � = 3101.7	 � = 182.35 � = 182	����� Sedangkan untuk  pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional random sampling. Proporsional digunakan untuk menentukan besarnya sampel pada tiap-tiap angkatan. Sedangkan random adalah pengambilan sampel dengan cara mengacak jumlah sampel yang ada yaitu dengan cara di undi. 1. Angkatan 2016 jurusan manajemen 							 83310	 	100% = 27%             27% x 182 = 49,14 = 49 Mahasiswa 2. Angkatan 2017 jurusan manajemen 



  26  												114310	 	100% = 37%            37% x 182 = 67.34= 67 Mahasiswa 3. Angkatan 2018 																																																							113310	 	100% = 36%            36 x 182 = 65.52 = 66 Mahasiswa 
Tabel 3.2.2.1 

Proporsional Random Sampling        
3.3 Metode Pengumpulan Data  Metode pengumpulan data pada penelitian ini adala kuesioner. Dalam skala pengukuran kuesioner, peneliti menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.  Jawaban yang diberikan dalam Skala Likert menurut Sugiyono (2015:94), sebagai berikut : a. Sangat setuju diberi skor  = 5 b. Setuju     = 4 c. Netral     = 3 No Angkatan Jumlah Populasi Jumlah Sampel 1 2016 83 49 2 2017 114 67 3 2018 113 66  Jumlah 310 182 



  27  d. Tidak setuju    = 2 e. Sangat tidak setuju   = 1 
3.4 Jenis dan Sumber Data  Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, berdasarkan data hasil pengamatan terhadap parameter pengujian dengan melakukan tiga kali ulangan. Menurut (Sugiyono:2015) metode penelitian kuantitatif mencakup eksperimen dan survei. Penelitian survei merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang, kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya dan berdasarkan fakta-fakta yang ada (sugiyono 2005-21). Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjai dua, yaitu data primer dan data sekunder. A. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni 2014). 



  28  Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden melalui kuesioner. B. Data sekunder Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya (Sujarweni, 2014) Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari informasi yang didapat pada buku dan artikel, jurnal, data kampus stie nobel dan literatur-literatur yang terdapat pada situs internet. 
3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  1. Uji Validitas Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus di buang atau diganti karena dianggap tidak relevan (Umar 2014:166). Pengujian ini memiliki tujun mengukur ketepatan instrumen yang diunakan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan secara statistik, yang dapat dilakukan secara manual atau dukungan komputer, misalnya melalui bantuan program komputer SPSS. Dasar pengambilan keputusn yaitu sebagai berikut : a. Jika R hitung > R tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka pertanyaan dinyatakan valid 



  29  b. Jika R hitung < R tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka pernyataan dinyatakan tidak valid 2. Uji Reliabilitas Realibilitas merupakan alat untuk menguji kekonsistenan jawaban responden atas pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliebel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2013:47). Uji realibilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali dengan responden yang sama. Misalnya, apabilah dilakukan pengisian kuesioner yang berulang akan mendapatkan hasil yang sama. Kriteria pengujian instrumen dikatakan handal apabilah R hitung > R tabel pada taraf signifikansi 5% 
3.5.2 Analisis Regresi Liner Berganda  Dalam penelitian ini, uji regresi liner berganda digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh variabel dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih jurusan manajemen di stie nobel indonesia, yaitu bakat dan kemampuan, orang tua, lokasi perguruan tinggi, promosi perguruan tinggi, status akreditasi, reputasi, program akademik dan biaya pendidikan. Model hubungan tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2013) : Y = B1X1 + B2X2+B3X3+B4X4 +e Dimana : Y    = Minat mahasiswa 



  30  B1,B2,B3,B4   = Kofisien regresi Variabel X1    = Promosi perguruan tinggi X2    = Status akreditasi X3    = Lokasi perguruan tinggi X4    = Biaya pendidikan e    = Eror 
3.5.3 Uji T (Uji Parsial)  Uji T diunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y. Apakah variabel X1 (promosi perguruan tinggi), X2 (status akreditasi), X3 (lokasi perguruan tinggi), X4 (biaya pendidikan benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (minat mahasiswa) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2013). Hipotesis yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian ini adalah  : Ho :  variable-variabel bebas (promosi perguruan tinggi, status akreditasi, lokasi perguruan tinggi, biaya pendidikan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (minat mahasiswa) Ho :  variable-variabel bebas (promosi perguruan tinggi, status akreditasi, lokasi perguruan tinggi, biaya pendidikan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (minat mahasiswa) Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifiknsi, yaitu :  



  31  1. Apabilah angka signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 2. Apabilah angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 
3.5.4 Uji F (Uji Simultan)  Didalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dalam pengujian ini hipotesis yang digunakan peneliti adalah : Ho :  variable-variabel bebas (promosi perguruan tinggi, status akreditasi, lokasi perguruan tinggi, biaya pendidikan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (minat mahasiswa) Ho :  variable-variabel bebas (promosi perguruan tinggi, status akreditasi, lokasi perguruan tinggi, biaya pendidikan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (minat mahasiswa) Dalam pengambilan keputusannya (Ghozali, 2013), adalah dengan menggunakan angka probabilits signifikansi, yaitu : 1. Apabilah angka signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 2. Apabilah angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima     



  32  3.6 Defenisi Operasional  Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang menjadi defenisi operasional yaitu : 1. Minat memilih jurusan Manajemen (Y) minat merupakan keinginan yang tumbuh dari diri sendiri yang mengarahkan ke pilihan yang sesuai dengan hati nurani. Minat dapat dianggap sebagai respon dari tindakan yang nyata dan sadar untuk menentukan pilihan. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah, dan berdasarkan pendapat ahli diatas minat erat kaitannya dengan emosi, kemauan, kesenangan/ketertarikan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Suhirno (2011) bahwa indikator minat yaitu: a. Perasaan senang b. Ketertarikan c. Kecendrunan d. aktivitas 2. Promosi Perguruan tinggi, adalah suatu bentuk komunikasi sebagai bentuk informasi terhadap perusahaan atau perguruan tinggi yang dipromosikan, sehingga calon mahasiswa berminat untuk mendaftarkan diri pada perguruan tinggi. Adapun saluran promosi yaitu advertising Persenol selling, sales promotion, publicity, direct marketing, sponsorship, packaging, exhibition, corporate identity, merchandising, word-of-mouth. 



  33  Penelitian yang dilakukan oleh Swasta (dalam Lenny Amitta Wijayana Kusuma, 2016) mengatakan bahwa indikator promosi perguruan tinggi yaitu : a. Kegiatan periklanan di media sosial b. Mensponsori suatu kegiatan c. Pemampangan iklan di tempat umum d. Ikut dalam kegiatan pameran pendidikan 3. Status akreditasi perguruan tinggi atau program studi yang telah terakreditasi adalah perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkan, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dalam penelitian Yani Iriani (2010), indikator dalam status akreditasi adalah a. Kelengkapan sarana dan prasana b. Kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler c. Administrasi akademik d. pengelola 4. Lokasi perguruan tinggi, penempatan lokasi sangat penting bagi perusahaan, lingkungan yang mendukung, tempat parkir yang luas dan aman serta jarak lokasi perguruan tinggi dengan tempat tinggal berpengaruh dengan ketertarikan mahasiswa memilih perguruan tinggi 



  34  tersebut. Lokasi peruruan tinggi bjuga dapat menentukan image dari perguruan tinggi tersebut Menurut Fandy (dalam Lenny Amitta Wijayana Kusuma, 2016) mengatakan bahwa indikator lokasi perguruan tinggi yaitu : a. Akses lokasi b. Tempat parkir yang luas dan aman c. Lingkungan yang mendukung d. Jarak lokasi dari tempat tinggal 5. Biaya pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan mahasiswa dalam mendukung proses belajar mengajar dalam perguruan tinggi dimulai dari pendaftaran hingga dinyatakan selesai dari perguruan tinggi tersebut Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Prasetyo dan Endra (dalam Lenny Amitta Wijayana Kusuma, 2016) mengatakan indikator biaya pendidikan yaitu : a. Biaya registrasi pendidikan b. Biaya beban satuan kredit semester (SKS) per semester c. Biaya kegiatan mahasiswa d. Biaya pembelian buku   



  35  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
4.1 Gambaran Umum STIE Nobel Indonesia STIE Nobel Indonesia diawali dengan didirikannya yayasan pendidikan Nobel Indonesia pada tahun 1997 di kota Makassar oleh dua tokoh yang peduli terhadap pendidikan, yaitu Drs. HB. Amiruddin Maula, SH., M.Si., MH dan Drs. H. Sjarlis, M.EC. Akuntan. Pada awal berdiri yayasan tersebut, telah didirikan sebuah lembaga didalamnya yang bergerak dalam bidang pengembangan manajemen, yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan manajemen (LPPM) Nobel Indonesia Makassar. Aktivitas lembaga tersebut, lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan dibidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya pemerintahan dan hubungannya terhadap keuangan daerah. Selain itu, jua membuka program pendidikan setara diploma satu dalam bidang pariwisata dan juga perhotelan serta ekspor-ekspor Pada tahun 1998, kedua tokoh tersebut apakah untuk mendirikan perguruan tinggi bisnis. Bardasarkan keinginan tersebut, maka pada tahun 1999 berdasarkan surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Nomor:28/D/0/1999, tanggal 23 Februari 1999 resmilah lahirnya STIE Nobel Indonesia Makassar, dengan membina dua jurusan/program studi yaitu jurusan Manajemen (S1) dan jurusan Akuntansi (S1) Demi memperkuat jaminan legalitas hukumnya serta untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum, STIE Nobel Indonesia Makassar telah 



  36  memiliki izin untuk 2 jurusan yaitu jurusan Manajemen dengan izin nomor: 4417/D/T/2004 tertanggal 8 November 2004 jurusan Akuntansi dengan izin nomor: 12504/D/T/K-IX/2012 tertanal 9 Juli 2012. Pada tahun 2006 kedua program studi tersebut telah mendapatkan status akreditasi B dari badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2008 YPNI diakuisisi oleh Yayasan Nobel Makasar dibawah pimpinan Ir. H. Mubyl Handaling. Kini STIE Nobel Indonesia telah mengasilkan ribuan alumni yang mampu untuk berkompetensi dengan alumni dari perguruan tinggi lainnya. 
4.2 Visi STIE Nobel Indonesia  Menjadi sebuah perguruan tinggi bisnis yang unggul dalam mengasilkan sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneurship, berbasis teknologi informasi dan berwawasan global 
4.3 Misi STIE Nobel Indonesia 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, untuk penembangan ilmu manajemen dan akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dunia usaha dalam lingkungan yang dinamis 2. Membangun tata kelola organisasi yang sehat, produktif, professional serta berintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan institusi secara efektif dan efesien 



  37  3. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait untuk mengembangkan institusi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdi kepada masyarakat. 
4.4 Tujuan STIE Nobel Indonesia 1. Mengasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen dan akuntansi. Berjiwa entrepreneurship dan berwawasan global serta berkarakter terpuji untuk memenuhi kebutuhan pembangunan khususnya dunia usaha dalam lingkungan yang dinamis. 2. Menghasilkan riset yang dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan manajemen dan akuntansi pengembangan dunia usaha dan kewirausahaan 3. Memberikan pelayanan terbaik bagi civitas akademika dan stakeholder 4. Memiliki kemampuan dalam memberikan kontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya dunia usaha dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabsian pada masyarakat.   



  38  Gambar 4.4.1  

Struktur Organisasi STIE Nobel Indonesia   PEMBINA YAYASAN NOBEL INDONESIA PENGAWAS YAYASAN NOBEL INDONESIA PENGURUS YAYASAN NOBEL INDONESIA KETUA STIE NOBEL INDONESIA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II WAKIL KETUA DEWAN PENYANTUN SENAT UPMI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI BAGIAN ADMINISTRASI UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMAHASISWAAN ADMINISTRASI AKADEMIK LAB MULTI MEDIA ADMINISTRASI UMUM KETUA PS AKUNTANSI KETUA PS MANAJEMEN KELOMPOK DOSEN KEUANGAN PERSONALIA LAB AKUNTANSI PERPUSTAKAAN 



  39  4.5 Deskripsi Responden Responden dalam penelitian ini adalah  mahasiswa/mahasiswi jurusan manajemen angkatan 2016, 2017, dan 2018 di STIE Nobel Indonesia yang sedang aktif mengikuti perkuliahan yang berjumlah 182 responden. Terdapat beberapa karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian, diantaranya: jenis kelamin dan angkatan. Untuk memperjelas karakteristik yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden berikut ini: 1. Jenis kelamin 
Tabel 4.1 

Jenis kelamin responden 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase Laki-laki 79 43,4% Perempuan 103 56,6% 

Total 182 100% 

Sumber: Data primer diolah 2019 Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah jenis kelamin perempuan sebanyak 103 orang responden atau sebesar 56,6% dari total 182 responden sedangkan responden jenis kelamin laki-laki berjumlah 79 orang responden atau sebesar 43,4% dari 182 responden, disebabkan karena mayoritas mahasiswa STIE Nobel Indonesia angkatan 2016, 2017, dan 2018 adalah perempuan sebagaimana jumlah mahasiswa perempuan 242 orang sedangkan laki-laki 203 orang dari jumlah keseluruhan 445 orang. 



  40  2. Angkatan 
Tabel 4.2 

Angkatan responden 

Angkatan Jumlah Persentase 2016 49 26,9% 2017 67 36,8% 2018 66 36,3% 
Total  182 100% 

   Sumber: Data primer diolah, 2019 Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat di ketahui bahwa pada angkatan 2016 terdapat sebanyak 49 orang responden dengan persentase 26,9% sedangkan pada angkatan 2018 terdapat sebanyak 67 orang responden dengan persentase 36,8%, dan pada angkatan 2018 terdapat sebanyak 66 orang responden dengan persentase 36,3%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak terdapat pada angkatan 2017 sedangkan responden yang paling sedikit terdapat pada angkatan 2016 
4.6 Deskripsi Variabel Penelitian Analisis hasil deskriptif digunakan sebagai peringkasan data untuk mengetahui jawaban dari responden terhadap masing-masing pertanyaan yang berada dalam instrumen penelitian. Adapun tanggapan responden dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :   



  41  1. Deskripsi Variabel Promosi (X1) 

Tabel 4.3 

Tanggapan Responden  Mengenai Promosi 
 

PERNYATAAN 
Jawaban Responden 

STS TS NE S SS 

N % N % N % N % N % Saya tertarik dengan jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia, karena saya melihat promosinya di sosial media  2   1.1  7  3.8  25  13.7  53  29.1  95  52.2 Saya mengikuti kegiatan pendidikan yang di sponsori oleh STIE Nobel Indonesia, sehinggah saya mendaftarkan diri di jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia   7   3.8   14   7.7   37   20.3   41   22.5   83   45.6 Saya melihat spanduk-spanduk STIE Nobel Indonesia di tempat umum, sehinggah saya mendaftarakan diri di STIE Nobel Indonesia   6   3.3   18   9.9   24   13.2   43   23.6   91    50 Dengan kegiatan pameran pendidikan yang diikuti STIE Nobel Indonesia saya mengetahui jurusan manajemen, sehinggah mendaftarkan diri di STIE Nobel Indonesia   4   2.2   12    6.6   27   14.8   49   26.9   90   49.5  Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan : 1. Pertanyaan pertama menyimpulkan, bahwa iklan yang dibuat oleh kampus STIE Nobel Indonesia di sosial media,  sangat efektif  dalam mempengaruhi minat mahasiswa dalam mendaftarkan diri di kampus STIE Nobel Indonesia, sebagaimana kita lihat pada tabel diatas sebanyak 95 orang atau 52.2 % sangat setuju dan 53 orang atau 29.1% memilih setuju tertarik mendaftarkan diri di kampus STIE Nobel Indonesia karena melihat promosinya di sosial media dari jumlah responden 182 orang.  



  42  2. Pertanyaan kedua menyimpulkan, bahwa kegiatan-kegatan pendidikan  yang dibuat atau di sponsori oleh STIE Nobel Indonesia mempunyai pengaruh besar sehinggah calon mahasiswa berminat mendaftarkan dirinya, karena dalam kegiatan tersebut kampus STIE Nobel Indonesia bisa memperkenalkan dan mempromosikan kepada calon mahasiswa yang ikut dalam kegiatan tersebut, ini dibuktikan dengan hasil tabel diatas ada sebanyak 83 orang atau 45,6% sangat setuju dan 41 orang atau 22.5% setuju bahwa mereka berminat mendaftarkan diri di STIE Nobel Indonesia karena pernah mengikuti kegiatan yang dibuat atau di sponsori oleh STIE Nobel Indonesia. 3. Pertanyaan ketiga menyimpulkan bahwa calon mahasiswa mengenal STIE Nobel Indonesia sehinggah berminat untuk mendaftarkan diri karena melihat spanduk-spanduk yang dipasang oleh pihak kampus di jalan-jalan umum dan tempat-tempat efektif untuk dilihat oleh calon mahasiswa, seperti di depan-depan sekolah menengah atas. Ini dibuktikan pada tabel diatas menunjukkan ada sebanyak 91 orang atau 50% memilih sangat setuju dan 43 orang atau 23.6% memilih setuju pada pertanyaan ke-tiga pada kuesioner yang disebarkan peneliti. 4. Pertanyaan keempat menyimpulkan bahwa pameran- pameran yang selama ini di ikuti oleh STIE Nobel Indonesia sangat efektif mempengaruhi minat calon mahasiswa mendaftarkan diri di STIE Nobel Indonesia, karena dari pameran tersebut calon mahasiswa juga bisa mengenal STIE Nobel Indonesia. 



  43  2. Deskripsi Variabel Akreditasi (X2) 

Tabel 4.4 

Tanggapan responden mengenai Akreditasi 
 

PERNYATAAN 
Jawaban Responden 

STS TS NE S SS 

N % N % N % N % N % Saya tertarik memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia, karena telah terakreditasi oleh BAN PT  4   2.2  14  7.7  56  30.8  64  35.2  44  24.2 Saya tertarik memilih kampus STIE Nobel Indonesia, karena telah terakreditasi dengan grade B  2   1.1   2   1.1   53   29.1   73   40.1   52   28.6  Saya memilih STIE Nobel Indonesia, karena proses belajar dan mengajar yang telah diakui kualitasnya  4   2.2   6   3.3   71   39   54   29.7   47   25.8  Saya memilih STIE Nobel indonesia karena kampus tersebut memiliki reputasi yang baik     5   2.7   10   5.5   70   38.5   50   27.5   47   25.8  Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan : 1. Pertanyaan pertama menyimpulkan bahwa calon mahasiswa dalam memilih jurusan sangat memperhatikan status jurusan tersebut apakah sudah terakreditasi atau belum oleh BAN PT, sebagaimana dalam tabel diatas pada pertanyaan pertama ada sebanyak 44 orang atau 24.2% memilih sangat setuju dan 64 atau 35.2% memilih setuju 2. Pertanyaan kedua menyimpulkan bahwa calon mahasiswa dalam memilih kampus melihat apakah kampus tersebut telah terakreditasi. Kampus STIE Nobel Indonesia sendiri telah terakreditasi dengan grade B, sehingga kita 



  44  bisa melihat pada tabel diatas pada pertanyaan kedua ada 52 orang atau 28.6% memilih sangat setuju dan ada 73 orang atau 40.1% memilih setuju. 3. Pertanyaan ketiga menyimpulkan bahwa para calon mahasiswa melihat proses belajar dan mengajar di STIE Nobel Indonesia berkualitas sehinggah berminat mendaftarkan dirinya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas pada pertanyaan ketiga ada 47 orang atau 25.8% memilih sangat setuju dan 54 orang atau 29.7%, meskipun reponden paling banyak memilih netral yaitu sebanyak 71 orang atau 39%. 4. Pertanyaan keempat menyimpulkan bahwa para calon mahasiswa berminat mendaftarkan dirinya di kampus STIE Nobel Indonesia karena kampus tersebut memiliki reputasi yang baik, sehinggah sangat diperlukan reputasi kampus yang baik kepada masyarakat untuk mempengaruhi minat calon mahasiswa dalam mendaftrakan dirinya dikampus STIE Nobel Indonesia. Ini dapat dilihat pada tabel diatas pada pertanyaan keempat ada sebanyak 47 orang atau 25.8% memiilih sangat setuju dan 50 orang atau 27.5% memilih setuju, meskipun masih banyak memilih netral yaitu 70 orang atau 38.5%.   



  45  3. Deskripsi Variabel Lokasi (X3) 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Lokasi 
 

PERNYATAAN 
Jawaban Responden 

STS TS NE S SS 

N % N % N % N % N % Saya memilih STIE Nobel Indonesia, karena Letak lokasi dekat dengan obyek penting, seperti pusat pembelanjaan, toko buku, dan fasilitas penunjang lainnya     2    1.1   10   5.5    47   25.8   77    42.3    46   25.3  Saya memilih STIE Nobel Indonesia, karena memiliki tempat parkir yang luas    10   5.5   26   14.3  73   40.1  50  27.5   23   12.6  Saya memilih STIE Nobel Indonesia, karena kondisi kampus yang bersih sehinggah memberikan kelancaran dalam proses belajar    4   2.2   3   1.6   40   22   85   46.7   50   27.5  Saya memilih STIE Nobel Indonesia karena jarak lokasi dekat dengan rumah saya    8  4.4  16  8.8   67   36.8   59   32.4   32   17,6   Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan : 1. Pertanyaan pertama menyimpulkan bahwa letak lokasi yang dekat dengan obyek penting sangat mempengarui minat mahasiswa dalam memilih kampus. STIE Nobel Indonesia Makassar adalah salah satu kampus yang dekat dengan obyek penting seperti pusat pembelanjaan, toko buku, dan fasilitas-fasilitas lainnya, sehinggah menjadi daya tarik mahasiswa mendaftarkan dirinya. Ini dibuktikan pada tabel diatas ada sebanyak 46 



  46  orang atau 25.3% memilih sangat setuju dan 77 orang atau 42.3% memilih setuju. 2. Pertanyaan kedua menyimpulkan bahwa parkiran di kampus STIE Nobel Indonesia belum efektif menjadi daya tarik calon mahasiswa, karena kalau kita melihat pertanyaan kedua pada tabel diatas ada sebanyak 10 orang atau 5.5% memilih sangat tidak setuju, 26 orang atau 14.3% memilih tidak setuju, dan 73 orang atau 40.1% memilih netral. 3. Pertanyaan ketiga menyimpulkan bahwa kondisi kampus di STIE Nobel Indonesia bersih sehinggah mempengaruhi calon mahasiswa mendaftarkan dirinya di kampus STIE Nobel Indonesia, sebagaimana pada tabel diatas  pertanyaan ketiga ada sebanyak 50 orang atau 27.5% memilih sangat setuju, dan 85 orang atau 46.7% memilih setuju. 4. Pertanyaan keempat menyimpulkan bahwa jarak lokasi kampus STIE Nobel Indonesia dengan tempat tinggal mahasiswa tidaklah terlalu penting untuk calon mahasiswa berminat mendaftarkan dirinya, sebagaimana pada tabel diatas pada pertanyaan keempat ada sebanyak 8 orang atau 4.4 % memilih sangat tidak setuju, 16 orang atau 8.8% memilih tidak setuju. Dan 67 orang atau 36.8% memilih netral.   



  47  4. Deskripsi Variabel Biaya (X4) 

Tabel 4.6  

Tanggapan Responden Mengenai Biaya 
 

PERNYATAAN 
Jawaban Responden 

STS TS NE S SS 

N % N % N % N % N % Saya memilih STIE Nobel Indonesia karena biaya administrasi yang murah   3   1,6   4   2,2   31   17   101   55,5   43   23,6  Saya memilih STIE Nobel Indonesia, karena saya sanggu membayar beban SKS per semester   3  1,6  8  4,4   48  26,4  81  44,5  42  23,1 Iuran kegiatan mahasiswa masih dalam kondisi wajar, sehinggah saya memilih STIE Nobel Indonesia   3  1,6   4  2,2   44  24,2  85  46,7  46  25,3 Harga buku di STIE Nobel Indonesia sangat murah sehinggah saya memilih STIE Nobel Indonesia   2  1,1   2  1,1  48  26,4  81  44,5  49  26,9 Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan : 1. Pertanyaan pertama menyimpulkan bahwa calon mahasiswa berminat mendaftarkan dirinya di kampus STIE Nobel Indonesia karena biaya administrasi yang murah, sebagaimana pada pertanyaan pertama pada tabel diatas ada sebanyak 43 orang atau 23.6% memilih sangat setuju, dan 101 orang atau 55.5% memilih setuju. 2. Pertanyaan kedua menyimpulkan bahwa calon mahasiswa berminat mendaftarkan diri di kampus STIE Nobel Indonesia karena masih sanggup membayar beban SKS (satuan kredit semester), sebagaimna dapat kita lihat pada pertanyaan kedua pada tabel diatas sebanyak 42 orang atau 23.1% memilih sangat setuju dan 81 orang atau 44.5% memilih setuju. 



  48  3. Pertanyaan ketiga menyimpulkan bahwa iuran kegiatan mahasiswa di STIE Nobel Indonesia masih dalam kondisi wajar, sehinggah mempengaruhi minat mahasiswa mendaftarkan dirinya, sebagaimana dapat kita lihat pada pertanyaan ketiga pada tabel diatas ada sebanyak 46 orang atau 25.3% memilih sangat setuju dan 85 orang atau 46.7% memilih setuju. 4. Pertanyaan keempat menyimpulkan bahwa harga buku di STIE Nobel Indonesia masih tergolong murah sehinggah memudahkan mahasiswa untuk membelinya. Ini dibuktikan pada pertanyaan keempat pada tabel diatas ada sebanyak 49 orang atau 26.9% memilih sangat setuju dan 81 orang atau 44.5% memilih setuju. 
5. Deskripsi Variabel Minat Memilih Jurusan Manajemen (Y) 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Minat Memilih Jurusan Manajemen 
 

PERNYATAAN 
Jawaban Responden 

STS TS NE S SS 

N % N % N % N % N % Saya merasa senang ketika membicarakan tentang STIE Nobel Indonesia   2    1,1  2  1,1  16  8,8  66 36,3 96 52,7 Bila ada kesempatan, saya akan melanjutkan studi di STIE Nobel Indonesia Jurusan Manajemen, karena saya berprestasi dibidang tersebut   2   1,1   4   2,2   31   17   59  32,4  86  47,3 Ketika membaca surat kabar, media sosial, saya cenderung mencari informasi tentang STIE Nobel Indonesia, seperti tawaran beasiswa  2  1,1  8  4,4  33  18,1  45 24,7  94  51,6 Saya berusaha mencari informasi tentang STIE Nobel Indonesia melalui internet, koran maupun teman-teman  1   0,5  5  2,7  24  13,2  67  36,8  85  46,7 



  49  Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan : 1. Pertanyaan pertama menyimpulkan bahwa responden sangat senang ketika membicarakan kampus STIE Nobel Indonesia sehinggah mempengaruhi minatnya mendaftarkan diri di kampus STIE Nobel Indonesia, sebagaimana kita lihat pada pertanyaan pertama pada tabel diatas ada sebanyak 96 orang atau 52.7% memilih sangat setuju dan 66 orang atau 36.3% memilih setuju. 2. Pertanyaan kedua menyimpulkan bahwa calon mahasiswa berminat mendaftarkan dirinya di kampus STIE Nobel Indonesia Jurusan Manajemen karena berprestasi dibidang tersebut, sebagaimana dapat kita lihat pada pertanyaan kedua tabel diatas ada sebanyak 86 orang atau 47.3% sangat setuju dan 59 orang atau 32.4%. 3. Pertanyaan ketiga menyimpulkan bahwa responden selalu mencari informasi tentang beasiswa STIE Nobel Indonesia di sosial media, surat kabar, seperti tawaran beasiswa sehinggah mempengaruhi minatnya untuk mendaftarkan dirinya, sebagaimana kita lihat pada pertanyaan ketiga tabel diatas ada sebanyak 94 orang atau 51.6% memilih sangat setuju dan 45 orang atau 24.7% memilih setuju. 4. Pertanyaan keempat menyimpulkan bahwa responden berminat mendaftarkan dirinya dikampus STIE Nobel Indonesia karena selalu berusaha mencari informasi tentang STIE Nobel Indonesia melalui internet, koran maupun teman-temannya. Ini dibuktikan pada pertanyaan 



  50  keempat tabel diatas sebanyak 85 orang atau 46.7% sangat setuju dan 67 orang atau 36.8% setuju 
4.7 Uji Kualitas Data 

4.7.1 Uji Validitas  Pengujian terhadap validitas ini dilakukan menggunakan Corrected Item 

Total Corelation. Corrected Item Total Corelation merupakan korelasi antara skor total item, dimana interpretasinya dengan membandingkan nilai Rhitung diwakili oleh nilai Corrected Item Corelation berdasarkan perhitungan SPSS  Jika Rhitung > Rtabel dan nilai positif, maka indikator atau item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid, jika nlai Corrected Item Total Correlation (Rhitung) positif dan berada diatas angka 0.30, maka dinyatakan valid (Sugiyono : 2006). Berikut data dan hasil lengkap uji validitas  
Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 
No Variabel Indikator Correct Item Total 

Corelation (Rhitung) 
Rkritis Ket   1      Faktor Promosi  X1.1 0,812 0.30 Valid X1.2 0,879 0,30 Valid X1.3 0,882 0,30 Valid X1.4 0,886 0,30 Valid   2   Faktor Akreditasi X2.1 0,840 0,30 Valid X2.2 0,820 0.30 Valid X2.3 0,896 0.30 Valid X2.4 0,840 0,30 Valid   3   Faktor Lokasi X3.1 0,785 0,30 Valid X3.2 0,726 0,30 Valid X3.3 0,674 0,30 Valid X3.4 0,783 0,30 Valid   4   Faktor Biaya X4.1 0,754 0,30 Valid X4.2 0,813 0,30 Valid X4.3 0,812 0,30 Valid X4.4 0,793 0,30 Valid   5   Minat Mahasiswa Y1 0,768 0,30 Valid Y2 0,817 0,30 Valid Y3 0,825 0,30 Valid Y4 0,839 0,30 Valid Sumber : Data diolah 2019 



  51  Berdasarkan tabel diatas uji validitas untuk indikator-indikator variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4, dan variabel Y dapat diketahui bahwa keseluruhan dari 20 pertanyaan menunjukkan hasil yang valid (sah), karena 
Corrected Item Total Correlation (Total Rhitung) bernilai positif dan berada diatas angka 0.30 
4.7.2 Uji Reliabilitas selanjutnya analisis reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat meng asilkan pengukuran yang konsisten apabilah pengukuran diulang dua kali atau lebih. Metode yang digunakan dalam analisis reliabilitas ini adalah Alpha-Croncbach. Nilai Alpha-Croncbach (r alpha) program SPSS ditunjukkan oleh besarnya nilai alpha (a). Pengambilan keputusan reliabilitas suatu variabel ditentukan dengan membandingkan nilai r alpha dengan nilai 0,60, apabilah r alpha > 0,60 maka variabel yang diteliti adalah reliabel. Adapun hasil analisis uji reliabilitas variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Realibilitas No Variabel Indikator Alpha Croncbach Nilai Batas Status   1      Faktor Promosi  X1.1 0,873 0,60 Reliabel X1.2 0,847 0,60 Reliabel X1.3 0,849 0,60 Reliabel X1.4 0,834 0,60 Reliabel   2   Faktor Akreditasi X2.1 0,843 0,60 Reliabel X2.2 0,846 0,60 Reliabel X2.3 0,800 0,60 Reliabel X2.4 0,844 0,60  Reliabel   3   Faktor Lokasi X3.1 0,625 0,60  Reliabel X3.2 0,695 0,60  Reliabel X3.3 0,708 0,60  Reliabel X3.4 0,638 0,60  Reliabel       



  52   4  Faktor Biaya X4.1 0,776 0,60  Reliabel X4.2 0,746 0,60  Reliabel X4.3 0,740 0,60  Reliabel X4.4 0,753 0,60  Reliabel   5   Minat Mahasiswa Y1 0,801 0,60  Reliabel Y2 0,778 0,60  Reliabel Y3 0,787 0,60  Reliabel Y4 0,758 0,60  Reliabel Sumber : Data diolah 2019 Hasil uji reliabilitas dalam tabel diatas menunjukkan bahwa nilai alpha dari secara keseluruhan hvariabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4, dan variabel Y adalah reliabel (andal) karena lebih besar dari nilai batas Dari hasil validitas dan reliabilitas tersebut diatas menyatakan pertanyaan tersebut dapat digunakan dan dapat didistribusikan kepada seluruh responden, karena tiap-tiap butir menunjukkan hasil yang valid dan reliabel. 
4.8 Analisis Hasil Penelitian 

4.8.1 Analisis Regresi Liner Berganda  Regresi liner berganda digunakan untuk melakukan pengujian hubungan antara sebuah variabel independen (tidak terikat) dalam hal ini adalah faktor promosi, faktor akreditasi, faktor lokasi, faktor biaya dengan variabel dependen (terikat) dalam hal ini adalah minat mahasiswa memilih jurusan manajemen, yang ditampilkan dalam persamaan regresi. kemudian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positif atau negatif.   Dari hasil uji analisis melalui program SPSS, maka diperoleh hasil lengkapnya seperti yang terlampir pada bagian lampiran skripsi ini. Namun demikian, peneliti telah melakukan rekapan data, seperti pada tabel berikut ini : 
 

 



  53  Tabel 4.10 

Hasil Regresi Liner Berganda Variabel Dependent Variabel Independent B t hitung Sig Minat mahasiswa (Y) ( Constant) 5.329  7.907 0.000 Promosi ( X1) 0.380 10.110 0.000 Akreditasi (X2) 0.218 0.595 0.001 Lokasi (X3) 0.029 0.266 0.686 Biaya (X4) 0.038 1.169 0.584        df1          =  4                               df2 =          177                                          F=     50.41                                                R Square = 0.533                                                                                               Sig =0.000 N =182 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2019. Berdasarkan pada tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda, dapat dilihat bahwa nilai p sebesar 0.000 dimana jauh lebih kecil dari 0.05, berarti p < 0.05, sehinggah H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti model regresi tersebut dapat digunakan untuk melihat minat mahasiswa (Y). Nilai Rsquere yaitu 0.533 dimana merupakan indeks determinasi yang menyatakan persentase sekitar 53.3% minat mahasiswa digambarkan oleh keempat (4) variabel bebas (independent) ini, sedangkan sisanya 46.7% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya seperti dari segi dorongan orang tua, reputasi kampus, prospek kampus, bakat dan kemampuan, dan lainnya. Karena mahasiswa di STIE Nobel Indonesiah memiliki alasan yang berbeda untuk melanjutkan pendidikannya di STIE Nobel Indonesia.  Dari hasil analisis koefisien dapat juga dikemukakan nilai koefisien  Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 dengan hasil sebagai berikut : 



  54  Y = 5.329 + 0.380 X1 + 0.218 X2 + 0.029 X3 + 0.038 X4 Dari hasil tersebut, persamaan diatas menunjukkan bahwa 1. Nilai konstanta diperoleh 5.329 menyatakan bahwa jika faktor promosi, faktor akreditasi, faktor lokasi, faktor biaya, sama dengan nol atau konstan, maka minat mahasiswah bertambah sebesar 5.329 2. Koefisien regresi variabel promosi (X1) koefisien bernilai positif sebesar 0.380, yang berarti setiap penambahan satu (1) satuan faktor promosi, akan memberikan pengaruh peningkatkan minat mahasiswa sebesar 0.380 satuan. Dan sebaliknya, apabilah jika terjadi penurunan faktor promosi sebesar satu (1) satuan, akan memberikan pengaruh penurunan minat mahasiswa sebesar 0.380 satuan dengan asumsi X2,X3,X4 mempunyai nilai yang tetap. 3. Koefisien regresi variabel akreditasi (X2), koefisien bernilai positif sebesar 0.218, yang berarti setiap penambahan satu (1) satuan faktor akreditasi, akan memberikan pengaruh peningkatan minat mahasiswa sebesar 0.218 satuan. Dan sebaliknya, apabila jika terjadi penurunan faktor akreditasi sebesar satu (1) satuan, akan memberikan pengaruh penurunan minat mahasiswa sebesar 0.218 satuan dengan asumsi X1, X3, X4  mempunyai nilai yang tetap 4. Koefisien regresi variabel lokasi (X4), koefisien bernilai positif sebesar 0.029, yang berarti setiap penambahan satu (1) satuan faktor lokasi, akan memberikan pengaruh peningkatan minat mahasiswa sebesar 0.020 satuan. Dan sebaliknya, apabila jika terjadi penurunan faktor lokasi sebesar satu (1) satuan, akan memberikan pengaruh penurunan minat mahasiswa sebesar 0.029 satuan dengan asumsi X1, X2, X4  mempunyai nilai yang tetap 



  55  5. Koefisien regresi variabel biaya (X4), koefisien bernilai positif sebesar 0.038, yang berarti setiap penambahan satu (1) satuan faktor akreditasi, akan memberikan pengaruh peningkatan minat mahasiswa sebesar 0.038 satuan. Dan sebaliknya, apabila jika terjadi penurunan faktor akreditasi sebesar satu (1) satuan, akan memberikan pengaruh penurunan minat mahasiswa sebesar 0.038 satuan dengan asumsi X1, X2, X3  mempunyai nilai yang tetap  Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi variabel promosi (X1) sebesar 0.380, nilai koefisien regresi variabel akreditasi (X2) sebesar 0.218, nilai koefisien regresi variabel lokasi (X3) sebesar 0.029, dan nilai koefisien regresi variabel biaya (X4) sebesar 0.038. Dengan demikian dapat dilihat bahwa variabel promosi (X1) merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap minat mahasiswa (Y).  Untuk selanjutnya, akan digunakan pengujian Uji F dan Uji t untuk melakukan pembuktian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. 
4.9 Uji Hipotesis 

4.9.1 Uji t (Parsial) Uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri antara faktor promosi teradap minat mahasiswa, faktor akreditasi terhadap minat mahasiswa, faktor lokasi terhadap minat mahasiswa, fakor biaya terhadap minat mahasiswa Adapun perumusan hipotesis pengujian yang digunakan untuk pengambilan keputusan analisis pengaruh signifikan adalah sebagai berikut : H0 = Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y 



  56  H1 = Terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y Pedoman dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah : Jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh signifikan jika t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh signifikan Jika nilai sig. > tidak terdapat pengaruh signifikan Jika nilai sig. < terdapat pengaruh signifikan Dari hasil uji analisis regresi linier berganda yang menggunakan program aplikasi SPSS (tertera pada lampiran), dilihat pada tabel Coefisienta dapat diketahui hasil data thitung. Pada taraf tingkat kepercayaan 95% (a =0.05), dimana perumusan untuk mendapatkan nilai t tabel adalah sebagai berikut : t tabel = t (a/ 2 ; n – k – 1) t tabel = t (0.025 ;177) t tabel = 1.980 keterangan :  a = taraf tingkat kepercayaan 95% (0.05)  n = jumlah responden  k = jumlah variabel bebas (independent)  dalam tabel statistik distribusi t, nilai 0.025 ; 177 adalah 1.980. Maka diketahui nilai ttabel dengan tingkat kepercayaan 95% (a =0.05) adalah sebesar 1.980. berikut ini disajikan rekapan data perbandingan antara thitung dan ttabel dari masing-masing variabel bebas atau independent (X), sebagaimana berikut ini : 
 

 

 



  57  Tabel 4.11 

Uji t (Parsial) Variabel Bebas atau Independen (X) thitung ttabel Sig. Promosi (X1) 6.895 1.980 0.000 Akreditasi (X2) 3.366 1.980 0.001 Lokasi (X3) 0.405 1.980 0.686 Biaya (X4) 0.549 1.980 0.584 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2019.  Dari hasil analisis rekapan data, dapat dijelaskan pengaruh dari masing-masing variabel bebas atau independent (X), sebagai berikut : 1. Untuk variabel pertama, yaitu promosi (X1) diketahui nilai thitung sebesar 6.895, dimana nilai tersebut lebih besar dari pada nlai ttabel yaitu sebesar 1.980 (6.895 > 1.980), dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh dari variabel promosi (X1) terhadap minat mahasiswa (Y) di STIE Nobel Indonesia Makassar dan nilai sig. 0.000 < 0.05 sehinggah variabel promosi  secara parsial berpengaruh positif dan signifikan  2. Untuk variabel kedua, yaitu akreditasi (X2) diketahui nilai thitung sebesar 3.366, dimana nilai tersebut lebih besar dari pada nlai ttabel yaitu sebesar 1.980 (3.366 > 1.980), dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh dari variabel akreditasi (X2) terhadap minat mahasiswa (Y) di STIE Nobel Indonesia Makassar dan nilai sig. 0.001 > 0.05 sehinggah variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan 



  58  3. Untuk variabel ketiga yaitu lokasi (X3) diketahui nilai thitung sebesar 0.405, dimana nilai tersebut lebih kecil dari pada nlai ttabel yaitu sebesar 1.980 (0.405 > 1.980), dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh dari variabel lokasi (X3) terhadap minat mahasiswa (Y) di STIE Nobel Indonesia Makassar dan nilai sig. 0.686 > 0.05 sehinggah variabel lokasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 4. Untuk variabel keempat, yaitu biaya (X4) diketahui nilai thitung sebesar 0.549, dimana nilai tersebut lebih kecil dari pada nlai ttabel yaitu sebesar 1.980 (0.549 > 1.980), dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh positif dari variabel biaya (X4) terhadap minat mahasiswa (Y) di STIE Nobel Indonesia Makassar dan nilai sig 0.584 > 0.05 sehinggah variabel biaya tidak berpengaruh positif dan signifikan 
4.9.2 Uji F ( Uji Simultan ) Uji F digunakan untuk menguji apabilah variabel faktor promosi, faktor akreditasi, faktor lokasi, faktor biaya secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan dengan variabel minat mahasiswa. Hasil analisis dari pengolahan data yang menggunakan program aplikasi SPSS, dimana pada tabel ANOVAb (terdapat pada lampiran), yang juga telah direkap pada Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda, dimana dari hasil analisis, ditemukan hasil nilai Fhitung  sebesar 50.41 dengan tingkat signifikansi 0.000. adapun perumusan hipotesis pengujian yang digunakan untuk pengambilan keputusan analisis adalah sebagai berikut : 



  59  H0 = variabel bebas (independent) dalam pengujian ini adalah “promosi, akreditasi, lokasi, biaya”, secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap minat mahasiswa H1 = variabel bebas ( independent) dalam pengujian ini adalah “promosi, akreditasi, lokasi, biaya”, secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap minat mahasiswa Pedoman dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah : Jika F hitung > F tabel terdapat pengaruh signifikan Jika F hitung < F tabel tidak terdapat pengaruh signifikan Jika nilai sig. < 0.05, terdapat pengaruh signifikan Jika nilai sig. > 0.05, tidak terdapat pengaruh signifikan Dari hasil perhitungan menggunakan program aplikasi SPSS maka diperoleh hasil F hitung sebesar 50.41. Dari hasil uji regresi liner berganda pada tabel ANOVA (terdapat pada lampiran), yang sebelumnya telah direkap pada tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Liner Berganda, dihasilkan nilai df1 sebesar 4 dan nilai df2 sebesar 177. Dengan tingkat kepercayaan 95% (a = 0.05), dimana perumusan untuk mendapatkan nilai F tabel adalah sebagai berikut : F tabel = F (k ; n – k) F tabel = F (4 ; 182-4) F tabel = F (4 ; 178) F tabel = 2.42   



  60  Keterangan : k = Jumlah variabel bebas (indepndent) n = Jumlah responden  Dalam tabel statistik distribusi F, nilai 4 ;178 adalah 2.42 maka diketahui nilai Ftabel adalah sebesar 2.42, dimana nilai Fhitung  lebih besar dari nilai Ftabel (50.41 > 2.42) dan nilai sig. Lebih kecil dari 0.05 (0.000<0.05)  maka H0 ditolak dan H1 diterima.  Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat digunakan pengambilan keputusan, bahwa variabel bebas (independent) yaitu promosi (X1), akreditasi (X2), lokasi (X3), biaya (X4) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat (dependent) yaitu minat mahasiswa (Y). Dengan kata lain bahwa ketiga (3) faktor X yang dianalisis, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia.  Cara lain yang dapat digunakan dalam menganalisis hasil olahan data pada program aplikasi SPSS adalah dengan membandingkan nilai sig. Dengan nilai tingkat kepercayaan (a). Jika nilai sig. < a, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Pada tabel ANOVAb (terdapat pada lampiran), hasil olah data yang menggunakan program aplikasi SPSS dapat diketahui bahwa nilai sig. Adalah 0.000 < 0.05 (5%) yaitu nilai a.    



  61  4.10 Pembahasan  Setelah melakukan penelitian dan melakukan olah data maka selanjutnya akan dibahas mengenai hasil penelitian tersebut, yakni apakah faktor promosi, akreditasi, lokasi, dan biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia 1. Dari hasil uji t (parsial) variabel promosi (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia, maka rumusan masalah pada BAB 1 telah terjawab Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrisdiawan satriyo nugroho (2010), dengan judul “Analisis Pengaruh pencitraan, Promosi, dan kualitas Pelayanan Terhadap Minat Kuliah di Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro”, menyatakan bahwa faktor promosi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat. 2. Dari hasil uji t (parsial) variabel akreditasi (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita verawati (2016), dengan judul “Pengaruh motivasi, akreditasi prodi, fasilitas pendidikan, konsentrasi jurusan, biaya pendidikan dan reputasi pendidik terhadap minat mahasiswa untuk melanjutkan magister akuntansi”, menyatakan bahwa variabel akreditasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat. 



  62  3. dari hasil uji t (parsial) variabel lokasi (X3) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia 4. Dari hasil uji t (parsial) variabel biaya (X4) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia Tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita verawati (2016), dengan judul “Pengaruh motivasi, akreditasi prodi, fasilitas pendidikan, konsentrasi jurusan, biaya pendidikan dan reputasi pendidik terhadap minat mahasiswa untuk melanjutkan magister akuntansi”, menyatakan bahwa variabel biaya berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat. 5. Dari hasil uji F (simultan) variabel promosi (X1), variabel akreditasi (X2), variabel lokasi (X3), dan variabel biaya (X4) berpengaruh positif dan signifikan 6. Untuk mengetahui variabel bebas (X) yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), dapat dilihat pada tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda, dimana nilai B (Koefisien regresi) dari masing-masing variabel bebas (X) secarah terpisah, sesuai dengan analisis yang menggunakan program aplikasi SPSS (terdapat pada lampiran), sebagaimana diketahui adalah nilai B (koefisien regresi) dari variabel promosi (X1) adalah 0.380, kemudian variabel akreditasi (X2) adalah 0.218, variabel lokasi (X3) 



  63  adalah 0.029, dan variabel biaya (X4) adalah 0.038. Untuk lebih jelasnya, peneliti telah melakukan rekapan data, seperti pada tabel berikut ini  
Tabel 4.12 

Peringkat pengaruh dari masing-masing variabel Variabel Bebas (X) B  (Koefisien Regresi) Tingkat  Pengaruh Promosi (X1) 0.380 1 Akreditasi (X2) 0.218 2 Lokasi (X3) 0.029 4 Biaya (X4) 0.038 3 
Sumber: Data primier diolah, 2019.  Berdasarkan gambaran dari tabel diatas, terlihat bahwa variabel bebas (X), yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat (Y) adalah variabel promosi (X1), karena memiliki nilai B (koefisien regresi) tertinggi diantara variabel X2, X3, X4. Berdasarkan analisis tersebut, maka rumusan masalah penelitian sebagaimana yang dirumuskan pada BAB 1 terdahulu telah terjawab dan memberikan hasil yang sama dari hipotesis sebelumnya pada BAB 2, dimana diduga “promosi” (X1) adalah variabel X yang paling dominan berpengaruh   



  64  BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut : 1. Secara parsial variabel promosi mempunyai pengaruh positif dan signifikan, variabel akreditasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan, variabel lokasi tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan, variabel biaya tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia. 2. Secara simultan variabel promosi, akreditasi, lokasi, biaya mempunyai pengaruh positif dan sinifikan terhadap minat mahasiswa memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia 3. Variabel promosi (X1) adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia 

5.2 Saran  Berdasarkan hasil penilitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut : 



  65  1. Sebagaimana hasil penelitian bahwa variabel promosi adalah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam memilih jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia maka peneliti menyarankan pihak kampus STIE Nobel Indonesia perlu memperhatikan serta mempertahankan faktor-faktor promosi seperti pemampangan iklan ditempat umum, mensponsori suatu kegiatan, membuat kegiatan pendidikan serta beriklan di media massa 2. Dari hasil penelitian jauh dari kata sempurna karena masih banyak variabel dan indikator yang tidak dikaji dalam penelitian ini, sehinggah diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel dan indikator yang mempengaruhi minat mahasiswa.        
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  69  LAMPIRAN 1 Berilah tanda (     ) pada alternatif jawaban sesuai dengan jawaban anda. SS : Sangat Setuju S : Setuju N : Netral TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju Nama :      Jenis Kelamin : Pria  NIM :         Wanita  
MINAT No Pernyataan Jawaban SS S N TS STS 1 Saya merasa senang ketika membicarakan tentang STIE Nobel Indonesia       2 Bila ada kesempatan, saya akan melanjutkan studi di STIE Nobel Indonesia Jurusan Manajemen, karena saya berprestasi dibidang tersebut      3 Ketika membaca surat kabar, media sosial, saya cenderung mencari informasi tentang STIE Nobel Indonesia, seperti tawaran beasiswa      4 Saya berusaha mencari informasi tentang STIE Nobel Indonesia melalui internet, koran maupun teman-teman       
PROMOSI PERGURUAN TINGGI No Pernyataan Jawaban SS S N TS STS 1 Saya tertarik dengan jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia, karena saya melihat promosinya di sosial media       2 Saya mengikuti kegiatan pendidikan yang di sponsori oleh STIE Nobel Indonesia, sehinggah saya mendaftarkan diri di jurusan manajemen di STIE Nobel Indonesia      3 Saya melihat spanduk-spanduk STIE Nobel Indonesia di tempat umum, sehinggah saya mendaftarakan diri di STIE Nobel Indonesia      4 Dengan kegiatan pameran pendidikan yang diikuti STIE Nobel Indonesia saya mengetahui jurusan manajemen, sehinggah mendaftarkan diri di STIE Nobel Indonesia      



  70  STATUS AKREDITASI No Pernyataan Jawaban SS S N TS STS 1 Saya tertarik memilih prodi manajemen di STIE Nobel Indonesia, karena telah terakreditasi oleh BAN PT       2 Saya tertarik mendaftarkan diri di STIE Nobel Indonesia, karena telah terakreditasi dengan grade B      3 Saya memilih STIE Nobel Indonesia, karena proses belajar dan mengajar yang telah diakui kualitasnya      4 Saya memilih STIE Nobel indonesia karena kampus tersebut memiliki reputasi yang baik      
 

LOKASI PERGURUAN TINGGI No Pernyataan Jawaban SS S N TS STS 1 Saya memilih STIE Nobel Indonesia, karena Letak lokasi dekat dengan obyek penting, seperti pusat pembelanjaan, toko buku, dan fasilitas penunjang lainnya       2 Saya memilih STIE Nobel Indonesia, karena memiliki tempat parkir yang luas        3 Saya memilih STIE Nobel Indonesia, karena kondisi kampus yang bersih sehinggah memberikan kelancaran dalam proses belajar      4 Saya memilih STIE Nobel Indonesia karena jarak lokasi dekat dengan rumah saya      
 

BIAYA PENDIDIKAN No Pernyataan Jawaban SS S N TS STS 1 Saya memilih STIE Nobel Indonesia karena biaya administrasi yang murah      2 Saya memilih STIE Nobel Indonesia, karena saya sanggu membayar beban SKS per semester      3 Iuran kegiatan mahasiswa masih dalam kondisi wajar, sehinggah saya memilih STIE Nobel Indonesia      4 Harga buku di STIE Nobel Indonesia sangat murah sehinggah saya memilih STIE Nobel Indonesia      
 



  71  LAMPIRAN 2 FREQUENCY 
Y1   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 1.1 1.1 1.1 

tidak setuju 2 1.1 1.1 2.2 

netral 16 8.8 8.8 11.0 

setuju 66 36.3 36.3 47.3 

sangat setuju 96 52.7 52.7 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
Y2   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 1.1 1.1 1.1 

tidak setuju 4 2.2 2.2 3.3 

netral 31 17.0 17.0 20.3 

setuju 59 32.4 32.4 52.7 

sangat setuju 86 47.3 47.3 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
Y3   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 1.1 1.1 1.1 

tidak setuju 8 4.4 4.4 5.5 

netral 33 18.1 18.1 23.6 

setuju 45 24.7 24.7 48.4 

sangat setuju 94 51.6 51.6 100.0 

Total 182 100.0 100.0   



  72   Y4   
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 .5 .5 .5 

tidak setuju 5 2.7 2.7 3.3 

netral 24 13.2 13.2 16.5 

setuju 67 36.8 36.8 53.3 

sangat setuju 85 46.7 46.7 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
X1.1   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 1.1 1.1 1.1 

tidak setuju 7 3.8 3.8 4.9 

netral 25 13.7 13.7 18.7 

setuju 53 29.1 29.1 47.8 

sangat setuju 95 52.2 52.2 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
X1.2   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 7 3.8 3.8 3.8 

tidak setuju 14 7.7 7.7 11.5 

netral 37 20.3 20.3 31.9 

setuju 41 22.5 22.5 54.4 

sangat setuju 83 45.6 45.6 100.0 

Total 182 100.0 100.0     



  73   X1.3   
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid sangat tidak setuju 6 3.3 3.3 3.3 

tidak setuju 18 9.9 9.9 13.2 

netral 24 13.2 13.2 26.4 

setuju 43 23.6 23.6 50.0 

sangat setuju 91 50.0 50.0 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
X1.4   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 4 2.2 2.2 2.2 

tidak setuju 12 6.6 6.6 8.8 

netral 27 14.8 14.8 23.6 

setuju 49 26.9 26.9 50.5 

sangat setuju 90 49.5 49.5 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
X2.1   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 4 2.2 2.2 2.2 

tidak setuju 14 7.7 7.7 9.9 

netral 56 30.8 30.8 40.7 

setuju 64 35.2 35.2 75.8 

sangat setuju 44 24.2 24.2 100.0 

Total 182 100.0 100.0     



  74   X2.2   
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 1.1 1.1 1.1 

tidak setuju 2 1.1 1.1 2.2 

netral 53 29.1 29.1 31.3 

setuju 73 40.1 40.1 71.4 

sangat setuju 52 28.6 28.6 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
X2.3   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 4 2.2 2.2 2.2 

tidak setuju 6 3.3 3.3 5.5 

netral 71 39.0 39.0 44.5 

setuju 54 29.7 29.7 74.2 

sangat setuju 47 25.8 25.8 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
X2.4   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 5 2.7 2.7 2.7 

tidak setuju 10 5.5 5.5 8.2 

netral 70 38.5 38.5 46.7 

setuju 50 27.5 27.5 74.2 

sangat setuju 47 25.8 25.8 100.0 

Total 182 100.0 100.0     



  75   X3.1   
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 1.1 1.1 1.1 

tidak setuju 10 5.5 5.5 6.6 

netral 47 25.8 25.8 32.4 

setuju 77 42.3 42.3 74.7 

sangat setuju 46 25.3 25.3 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
X3.2   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 10 5.5 5.5 5.5 

tidak setuju 26 14.3 14.3 19.8 

netral 73 40.1 40.1 59.9 

setuju 50 27.5 27.5 87.4 

sangat setuju 23 12.6 12.6 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
X3.3   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 4 2.2 2.2 2.2 

tidak setuju 3 1.6 1.6 3.8 

netral 40 22.0 22.0 25.8 

setuju 85 46.7 46.7 72.5 

sangat setuju 50 27.5 27.5 100.0 

Total 182 100.0 100.0     



  76   X3.4   
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid sangat tidak setuju 8 4.4 4.4 4.4 

tidak setuju 16 8.8 8.8 13.2 

netral 67 36.8 36.8 50.0 

setuju 59 32.4 32.4 82.4 

sangat setuju 32 17.6 17.6 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
X4.1   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 1.6 1.6 1.6 

tidak setuju 4 2.2 2.2 3.8 

netral 31 17.0 17.0 20.9 

setuju 101 55.5 55.5 76.4 

sangat setuju 43 23.6 23.6 100.0 

Total 182 100.0 100.0   
X4.2   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 1.6 1.6 1.6 

tidak setuju 8 4.4 4.4 6.0 

netral 48 26.4 26.4 32.4 

setuju 81 44.5 44.5 76.9 

sangat setuju 42 23.1 23.1 100.0 

Total 182 100.0 100.0     



  77   X4.3   
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 1.6 1.6 1.6 

tidak setuju 4 2.2 2.2 3.8 

netral 44 24.2 24.2 28.0 

setuju 85 46.7 46.7 74.7 

sangat setuju 46 25.3 25.3 100.0 

Total 182 100.0 100.0    
X4.4   

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 1.1 1.1 1.1 

tidak setuju 2 1.1 1.1 2.2 

netral 48 26.4 26.4 28.6 

setuju 81 44.5 44.5 73.1 

sangat setuju 49 26.9 26.9 100.0 

Total 182 100.0 100.0              



  78  LAMPIRAN 3 UJI VALIDITAS 
Correlations   Y1 Y2 Y3 Y4 TY 

Y1 Pearson Correlation 1 .552** .477** .528** .768** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

Y2 Pearson Correlation .552** 1 .524** .578** .817** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

Y3 Pearson Correlation .477** .524** 1 .625** .825** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

Y4 Pearson Correlation .528** .578** .625** 1 .839** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 182 182 182 182 182 

TY Pearson Correlation .768** .817** .825** .839** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 182 182 182 182 182 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
Correlations   X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TX1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .598** .605** .680** .812** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X1.2 Pearson Correlation .598** 1 .701** .706** .879** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X1.3 Pearson Correlation .605** .701** 1 .701** .882** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X1.4 Pearson Correlation .680** .706** .701** 1 .886** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 182 182 182 182 182 

TX1 Pearson Correlation .812** .879** .882** .886** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 182 182 182 182 182 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      



  79  Correlations   X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TX2 
X2.1 Pearson Correlation 1 .611** .707** .524** .840** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X2.2 Pearson Correlation .611** 1 .614** .597** .820** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X2.3 Pearson Correlation .707** .614** 1 .714** .896** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X2.4 Pearson Correlation .524** .597** .714** 1 .840** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 182 182 182 182 182 

TX2 Pearson Correlation .840** .820** .896** .840** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 182 182 182 182 182 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
Correlations   X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 TX3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .415** .365** .555** .785** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X3.2 Pearson Correlation .415** 1 .332** .376** .726** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X3.3 Pearson Correlation .365** .332** 1 .369** .674** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X3.4 Pearson Correlation .555** .376** .369** 1 .783** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 182 182 182 182 182 

TX3 Pearson Correlation .785** .726** .674** .783** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 182 182 182 182 182 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
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Correlations   X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 TX4 
X4.1 Pearson Correlation 1 .510** .474** .438** .754** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X4.2 Pearson Correlation .510** 1 .528** .512** .813** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X4.3 Pearson Correlation .474** .528** 1 .570** .812** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 182 182 182 182 182 

X4.4 Pearson Correlation .438** .512** .570** 1 .793** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 182 182 182 182 182 

TX4 Pearson Correlation .754** .813** .812** .793** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 182 182 182 182 182 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).              



  81  LAMPIRAN 4 UJI RELIABILITAS 
Item-Total Statistics  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y1 9.73 4.839 .611 .383 .801 

Y2 9.89 4.330 .658 .441 .778 

Y3 9.90 4.068 .649 .443 .787 

Y4 9.86 4.333 .705 .502 .758  
Item-Total Statistics  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 8.84 8.779 .698 .506 .873 

X1.2 9.32 7.204 .764 .591 .847 

X1.3 9.25 7.052 .764 .588 .849 

X1.4 8.95 7.837 .798 .640 .834  
Item-Total Statistics  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 8.42 5.416 .701 .552 .843 

X2.2 8.20 5.931 .694 .487 .846 

X2.3 8.40 5.224 .805 .668 .800 

X2.4 8.45 5.398 .699 .552 .844       
Item-Total Statistics 



  82   Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 7.85 4.105 .592 .373 .625 

X3.2 8.38 4.249 .476 .229 .695 

X3.3 7.74 4.737 .446 .199 .708 

X3.4 8.17 3.976 .568 .356 .638  
Item-Total Statistics  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X4.1 8.74 4.115 .571 .332 .776 

X4.2 8.88 3.650 .635 .404 .746 

X4.3 8.80 3.754 .647 .426 .740 

X4.4 8.77 3.869 .621 .399 .753   



  83  LAMPIRAN 5 UJI REGRESI LINIER BERGANDA        
ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 712.385 4 178.096 50.541 .000a 

Residual 623.708 177 3.524   
Total 1336.093 181    

a. Predictors: (Constant), TX4, TX2, TX3, TX1    
b. Dependent Variable: TY         Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .730a .533 .523 1.877 .533 50.541 4 177 .000 

a. Predictors: (Constant), TX4, TX2, TX3, TX1      
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.329 .744 
 

7.166 .000 3.861 6.796 
     

TX1 .380 .055 .509 6.895 .000 .271 .489 .704 .460 .354 .485 2.063 

TX2 .218 .065 .245 3.366 .001 .090 .346 .624 .245 .173 .496 2.015 

TX3 .029 .071 .028 .405 .686 -.112 .169 .386 .030 .021 .552 1.811 

TX4 .038 .070 .036 .549 .584 -.100 .176 .308 .041 .028 .621 1.609 

a. Dependent Variable: 

TY 
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