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PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN LINGKUNGAN FISIK TERHADAP
KEPUTUSAN STUDI SERTA IMPLIKASINYA PADA KEPUASAN SISWA

DI SMK MEDIKACOM BANDUNG

Ismayaini Ahmad Zais

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh variabel Harga,
Promosi, Lingkungan Fisik terutama pengaruhnya terhadap Keputusan Membeli (studi)
serta Kepuasan Siswa. Metode Penelitian menggunakan analisis jalur (path) dengan
melibatkan 65 responden sebagai objek penelitian. Dari hasil analisis data memberikan
kesimpulan dengan kategori signifikan. Adapun pengaruh yang diberikan oleh variabel
harga terhadap Keputusan membeli (studi) adalah sebesar 33,48% merupakan pengaruh
terbesar. Pengaruh secara parsial dari promosi terhadap keputusan membeli (studi)
Sekolah Menengah Kejuruan Medikacom Bandung sebesar 23,49% dan merupakan
pengaruh terbesar ke dua. Pengaruh secara parsial dari Lingkungan Fisik terhadap
keputusan membeli (studi) Sekolah Menengah Kejuruan Medikacom Bandung sebesar
9,95%. Pengaruh yang signifikan antara harga, promosi dan lingkungan fisik terhadap
keputusan membeli (studi) Sekolah Menengah Kejuruan Medikacom Bandung secara
simultan ditunjukkan oleh koefisien determinasi simultannya (R2) yaitu sebesar 0,6692
atau 66,92%. Sehingga 0,331 atau 33,083% lainnya merupakan pengaruh dari faktor
lain yang tidak diteliti. Dan pengaruh secara parsial dari Keputusan Membeli terhadap
Kepuasan Pelanggan (siswa) Sekolah Menengah Kejuruan Medikacom Bandung
sebesar 0,869 dan ditunjukkan oleh R2 koefisien determinasi sebesar 0,755 atau 75,5%
sehingga 24,5% lainnya merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci : Harga (X1), Promosi (X2), Lingkungan Fisik (X3), Keputusan Membeli
(Studi) (Y), Kepuasan Pelanggan (siswa) (Z).

1. PENDAHULUAN

Layanan jasa hendaknya mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen

karena yang ditawarkan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan

kepemilikan apapun. Kegiatan jasa tidaklah terlepas dari produsen dan konsumen itu

sendiri, jasa yang diberikan oleh produsen kepada konsumen akan bermanfaat apabila

jasa yang diberikan dapat sampai kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat, sebagai konsumen, tentu selalu mengharapkan adanya pelayanan yang baik

dalam usaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dengan berkembangnya ekonomi,

teknologi, dan daya pikir masyarakat konsumen pasti menyadari bahwa diri ini

mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik serta biaya yang dikeluarkan

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan harus sesuai dengan yang diharapkan,
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sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut harus diiringi oleh

tingkat kepuasan.

Salah satu strategi yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran perusahaan

adalah marketing mix strategy yang didefinisikan oleh Kotler dan Armstrong (2008)

yang menyatakan bahwa marketing mix as the set of controllable marketing variables

that the firm bleads to produce the response it wants in the target market”

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa bauran pemasaran merupakan variable-

variabel terkendali yang digabungkan untuk menghasilkan tanggapan yang diharapkan

dari pasar sasaran. Dan untuk usaha jasa terdapat 7 unsur marketing mix (Marketing

Mix-7p) yaitu: Produk, Price, Promotion, Place, Partisipant, Proses, Dan Physical

Evidence.

Harga menjadi faktor penentu dalam pembelian dan menjadi salah satu unsur

penting dalam menentukan bagian pasar dan tingkat keuntungan perusahaan. Definisi

harga menurut Kotler (2008:24) menyatakan: “Harga merupakan satuan moneter atau

ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh

hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa”.

Sedangkan promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang

penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa.

Kegiatan promosi bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen,

melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pemasaran.

Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang mengenai produk-produk

dan meyakinkan para pembeli dalam pasar sasaran suatu perusahaan, organisasi saluran,

dan masyarakat umum untuk membeli barangnya. Alma (2000:135) mengatakan bahwa:

“Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon

konsumen tentang barang dan jasa”. Tujuan promosi adalah memperoleh perhatian,

mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen.

Demikian juga fasilitas pendukung lingkungan secara fisik juga mempunyai peran

penting dalam strategi pemasaran, menurut Zeithaml dalam Yamit (2001:231) bukti

fisik yaitu: Tangibles (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,

pegawai, dan sarana komunikasi.

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan membentuk niat

untuk membeli. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah membeli merek
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yang paling disukai, tetapi dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan

keputusan untuk membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain, yaitu pendapat dari

orang lain mengenai harga, merek yang akan dipilih konsumen. Faktor kedua adalah

faktor situasi yang tidak diharapkan, harga yang diharapkan dan manfaat produk yang

diharapkan. Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tak diharapkan bisa menambah niat

pembelian. Untuk mencapai keputusan membeli melewati lima tahap, pengenalan

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan membeli, tingkah

laku pasca pembelian, Kotler dalam Hendra (2001:162)

Tahap dari proses keputusan pembeli, yaitu konsumen mengambil tindakan lebih

lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau tidak puas. Yang menentukan

pembeli merasa puas atau tidak puas dengan suatu pembelian terletak pada hubungan

antara harapan konsumen dengan prestasi yang diterima, jika tidak memenuhi harapan,

konsumen merasa tidak puas, bila memenuhi harapan konsumen merasa puas, bila

melebihi harapan konsumen akan merasa puas.

Kepuasan (satisfaction) pelanggan secara umum adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan

(atau hasil) terhadap ekspektasi mereka, Kotler (2008:138).

Mengapa tiga bauran pemasaran tersebut di atas yang menjadi variabel penelitian?

karena berdasarkan pengamatan dan data empirik Harga , Promosi, dan Lingkungan

Fisik dipandang masih ada hal-hal yang perlu di perbaharui.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik

ingin mengetahui sejauh mana bauran pemasaran harga, promosi dan lingkungan fisik

yang ada atau sudah di tetapkan di SMK Medikacom Bandung memberikan pengaruh

terhadap keputusan studi serta memberikan implikasi terhadap kepuasan siswa.

Oleh karena itu penulis menentukan tema “ Pengaruh Harga, Promosi dan

Lingkungan Fisik Terhadap Keputusan Studi Serta Implikasinya Pada Kepuasan Siswa

di SMK Medikacom Bandung”.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji harga, promosi,

lingkungan fisik, keputusan studi, kepuasan pelanggan, pegaruh harga terhadap

keputusan studi, pengaruh promosi terhadap keputusan membeli, pengaruh lingkungan

fisik terhadap keputusan membeli, pengaruh secara simultan terhadap keputusan studi

dan pengaruh keputusan studi terhadap kepuasan siswa.
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Rumusan penelitian ini adalah bagaimana harga, promosi, lingkungan fisik ,

keputusan studi, kepuasan pelanggan, seberapa besar pengaruh harga terhadap

keputusan studi, pengaruh promosi terhadap keputusan membeli, lingkungan fisik

terhadap keputusan membeli, pengaruh secara simultan terhadap keputusan studi dan

pengaruh keputusan studi terhadap kepuasan siswa.

Gambar 1. Paradigma Penelitian

Harga (x1)

- Penetapan harga

- Cara Pembayaran

- Potongan harga

- Syarat Kredit

(Kotler,2008 :24)

Promotion (x2)

- Periklanan

- Personal salling

- Sales Promotion

- Publik Relation

- Direct marketing

(Kotler,2008:24)

Physical Evidence
(x3)

- Fasilitas fisik

- Perlengkapan

- Pegawai

- Sarana komunikasi

(Zeithaml/yanit

2001:231)

Keputusan Membeli (Y)

- Pengenalan kebutuhan

- Pencarian informasi

- Evaluasi alternatif

- Keputusan membeli

- Tingkah laku pasca

membeli

(Kotler/hendra,

2001:162)

Kepuasan Pelanggan

(Z)

- Persepsi kinerja (hasil)

- Ekpektasi (harapan)

- Nilai pelanggan

(Kotler, 2008:138)

Kotler 2008; 190
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T. 2011

Erwin
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T. 2011
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Jia Hu. 2011
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Jia Hu.
2011

Kotler/Yu-Jia
Hu. 2011

Erwin
Rediono T.
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2. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif asosiatif,

yaitu suatu model pemecahan masalah yang mencari hubungan antara dua variabel atau

lebih. Dengan karakteristik variabel yaitu variabel independen (variabel yang

mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Adapun dalam pemecahan

masalah dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji

statistik dengan langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, analisis serta

pengolahan data, dan membuat kesimpulan yang diakhiri dengan pembuatan laporan

penelitian.

Sejalan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu pengaruh

variabel-variabel bauran pemasaran terhadap keputusan studi serta berimplikasi

terhadap kepuasan siswa.

Sehingga untuk menghindari distorsi hasil penelitian, pengambilan sampel akan

dikerjakan memakai teknik random sampling (Arikunto 1996:107) bahwa untuk sekedar

ancar-ancar maka apa bila subjek kurang dari 100, maka lebih baik di ambil semua,

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjek besar,

dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Selanjutnya menurut

(Surakhmad 1994 : 100) menyarankan, apabila ukuran populasi sebanyak kurang atau

sama dengan 100 pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi.

Apabila ukuran populasi sama dengan atau lebih dari 1000, ukuran sampel diharapkan

sekurang-kurangnya 10% dari ukuran populasi. Merujuk pada pendapat di atas maka

penentuan sampel adalah 10% dari jumlah 650 siswa, yaitu sebanyak 65 siswa.

Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam Perencanaan

dan pelaksanaan penelitian. Proses perencanaan dimulai dari identifikasi, pemilihan

serta rumusan masalah sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori

dan kepustakaan yang ada dan proses selebihnya merupakan tahap operasional dari

penelitian (Nazir, 2009:84)

Sedangkan menurut Sugiyono (2011, h. 15), ia menyimpulkan bahwa metode

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post

positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai

lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan
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dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini di dasarkan atas keinginan penulis untuk mendapatkan gambaran

mengenai bauran pemasaran yang di fokuskan pada Harga (price), Promosi (promotion),

Lingkungan Fisik (physical Evidence), Keputusan studi dan Kepuasan Siswa, serta

keinginan untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh baik langsung maupun tidak

langsung dari variabel-variabel penelitian yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Harga (Price) berfungsi sebagai variabel bebas (independent variable) yang

disimbolkan dengan X1

2. Promosi (Promotion) berfungsi sebagai variabel bebas (independent variable) yang

disimbolkan dengan X2

3. Lingkungan fisik (Physical Evidence) berfungsi sebagai variabel bebas

(independent variable) yang disimbolkan dengan X3

4. Keputusan Pembelian /studi (Purchasing Decisions) berfungsi sebagai variabel

terikat (dependent variable) yang disimbolkan dengan Y

5. Kepuasan Pelanggan / siswa (Customer satisfaction) berfungsi sebagai variabel

terikat (dependent variable) yang disimbolkan dengan Z

Dalam penelitian ini ditentukan atau dinyatakan taraf kepercayaan (confidence

level) pengujian yang dilakukan”, maka penelitian ini menggunakan taraf signifikansi α 

= 0,05 (5%). Artinya tingkat kepercayaan pengujinya adalah 95%.

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data agar data yang didapatkan cermat, lengkap dan sistematis sehingga

memudahkan dalam pengolahan data.

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kuantitatif dan sumber data yang

akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

Kuesioner / Angket, Merupakan teknik pengumpulan data guna mendapatkan data

primer yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawab.

Studi Literatur, pengumpulan data sekunder dengan melakukan penelaahan

terhadap teori-teori dari buku, jurnal, perundang-undangan, situs internet, media

elektronik dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan berkaitan dengan

penelitian ini.
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Observasi, melakukan pengamatan secara spesifik perilaku dari variabel yang

sedang di teliti. Observasi juga dilakukan dalam upaya mendapatkan data-data umum

lainnya tentang pengaruh bauran pemasaran tersebut.

Metode Analisis

Analisis jalur adalah suatu bentuk terapan dari analisis multiregresi. Dalam

analisis ini digunakan diagram jalur untuk membantu konseptualisasi masalah atau

untuk menguji hipotesis yang kompleks. Dengan menggunakan analisis ini dapat

dihitung langsung dan tak langsung dari variabel-variabel bebas terhadap variabel

terikat. Selanjutnya teknik analisis jalur mengikuti langkah-langkah dan

pengolahannnya direncanakan menggunakan software aplikasi SPSS.

Analisis jalur dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel dan

dapat digambarkan secara diagramatik. Besarnya pengaruh (relatif) dari suatu variabel

penyebab ke variabel akibat tertentu dinyatakan oleh besarnya bilangan koefisien jalur

dari variabel tersebut ke variabel akibatnya. Koefisien jalur adalah koefisien yang tidak

memiliki satuan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa makin besar koefisien jalur,

maka secara relatif makin besar pengaruh yang diberikan variabel itu. Tipe diagram

jalur dengan menggunakan 3 (tiga) variabel exogenous, yaitu X1, X2, X3 dengan

variabel Y dan Z. Model dapat diamati pada gambar berikut :

Gambar 2. Analisis Jalur

X1

X2

X3

Y Z

r X1 X2

r X2 X3

r X1 X3

P Y X1

P Y X2

P Y X3

P YZ

€1 €2
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Gambar diatas menunjukkan bahwa X1, X2, X3 terhadap Y ke Z terdapat hubungan

kausal. Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) variabel bebas yaitu; (X1) Price, (X2)

Promotion, (X3) Physical Evidence, variabel terikat (Y) Customer Decision dan

variabel intervening (Z) Kepuasan siswa SMK Medikacom.

Pada gambar diatas mengisyaratkan bahwa hubungan antara X1 dengan Y, X2

dengan Y, X3 dengan Y adalah hubungan kausal, dengan menggunakan rumus regresi

multiple, sedangkan hubungan antara X1 dengan X2, X2 dengan X3, X1 dengan X3

masing-masing adalah hubungan korelasional, dengan menggunakan korelasi multiple,

sedangakan hubungan Y dengan Z menggunakan rumus regresi. Besarnya pengaruh

langsung dari X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y masing-masing dinyatakan oleh besarnya

koefisien jalur ρ Y X1, ρY X2, dan ρ Y X3 serta ρ.Y€  

Berikut adalah persamaan jalur Sub Struktur pertama :

Y =  ρ YX1. X1 + ρ.YX2.X2 + ρ.YX3.X3 + € 

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

Z = PZYY +€

Keterangan :

Z = Loyalitas pelanggan

Y = Kepuasan pelanggan

X1 = Kualitas pelayanan dimensi bukti fisik

X2 = Kualitas pelayanan dimensi reliabilitas

X3 = Kualitas pelayanan dimensi daya tanggap

PYXi = Koefisien jalur variabel independen terhadap kepuasan llpelanggan

PZY = Koefisien jalur kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan

rXiXj = Koefisien korelasi antar variabel independen

€ = Pengaruh faktor lain

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji pengaruh variabel bebas Price (harga), Promotion (promosi) dan Physical Evidence

(lingkungan fisik) secara parsial terhadap Customer Decision (keputusan pembelian/

studi) siswa SMK Medikacom menggunakan uji t. Langkah – langkah uji t adalah

sebagai berikut :
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1. Perumusan Hipotesis

H0 : βyx1 = 0 artinya tidak ada pengaruh price terhadap Keputusan pembelian

H1 : βyx1 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh dimensi price terhadap keputusan

pembelian

H0 : βyx2 = 0 artinya tidak ada pengaruh promotion terhadap Keputusan pembelian

H1 : βyx2 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh dimensi promotion terhadap keputusan

pembelian

H0 : βyx3 = 0 artinya tidak ada pengaruh physical evidence terhadap Keputusan

pembelian

H1 : βyx3 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh dimensi physical evidence terhadap

keputusan pembelian

H0 : βyz = 0 artinya tidak ada pengaruh customer decision terhadap kepuasan siswa

H1 : βyz ≠ 0 artinya terdapat pengaruh dimensi customer decision terhadap

kepuasan pelanggan

a.   Menentukan besarnya level of significance, (α) = 5% atau confidence interval = 

95% dan dengan degree of freedom, (df) = N-K-1 untuk menentukan nilai t

tabel [t(α/2, N-K-1)]. 

b. Menurut Ewart et.al (1996:393 dalam menentukan besarnya t hitung

menggunakan rumus :

t hitung = bi/Sbi

di mana :

bi = koefisien regresi ke-i

Sbi = standar error dari koefisien bi

c. Kriteria pengujian

d. H0 ditolak dan H1 diterima bila t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel

e. H0 diterima dan H1 ditolak bila -t tabel < t hitung < t tabel

f. Uji Hipotesis secara Simultan ( Uji f)

g. Uji pengaruh variabel kualitas layanan secara serempak terhadap variabel

keputusan membeli, keputusan membeli terhadap kepuasan pelanggan

digunakan uji f. Langkah-langkah dalam uji f adalah sebagai berikut :
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2. Menentukan hipotesis

H0 : βyx1 = βyx2 = βyx3 = 0 

artinya tidak terdapat pengaruh price, promotion dan physical evidence terhadap

keputusan membeli

H1 :  βyx1 ≠ βyx2 ≠ βyx3 ≠ 0 

Artinya terdapat pengaruh dimensi price, promotion dan physical evidence terhadap

keputusan membeli

H0 : βyz = 0 artinya tidak ada pengaruh customer decision terhadap kepuasan

pelanggan

H1 : βyz ≠ 0 artinya terdapat pengaruh dimensi customer decision terhadap

kepuasan pelanggan

3. Menentukan besarnya level of significance, (α) = 5% atau confidence interval = 

95% dan dengan degree of freedom, (df) = K/N-K-1 untuk menentukan nilai f tabel

[t(α/2, K/N-K-1)]. 

4. Menurut Howarth (1995:301) dalam menentukan besarnya

5. f hitung mengunakan rumus :

f hitung =(SSR / K) / ((SSE / (N-K-1))

dimana :

K = jumlah variabel bebas

N = jumlah data

SSR = Regression sum of squares

SSE = Error sum of squares

6. Kriteria pengujian :

H0 ditolak dan H1 diterima bila f hitung > f tabel

H0 diterima da H1 ditolak bila f tabel < f tabel
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Koefisien Korelasi Antar Variabel
Correlations

HARGA
PROMOS

I
LINGKUNGAN

FISIK

KEPUTUSAN
MEMBELI
(STUDI)

KEPUASAN
PELANGGAN

HARGA Pearson
Correlatio
n

1 .544** .265* .719** .642**

Sig. (2-
tailed)

.000 .033 .000 .000

N 65 65 65 65 65

PROMOSI Pearson
Correlatio
n

.544** 1 .246* .663** .563**

Sig. (2-
tailed)

.000 .048 .000 .000

N 65 65 65 65 65

LINGKUNGA
N FISIK

Pearson
Correlatio
n

.265* .246* 1 .438** .411**

Sig. (2-
tailed)

.033 .048 .000 .001

N 65 65 65 65 65

KEPUTUSA
N MEMBELI
(STUDI)

Pearson
Correlatio
n

.719** .663** .438** 1 .869**

Sig. (2-
tailed)

.000 .000 .000 .000

N 65 65 65 65 65

KEPUASAN
PELANGGA
N

Pearson
Correlatio
n

.642** .563** .411** .869** 1

Sig. (2-
tailed)

.000 .000 .001 .000

N 65 65 65 65 65

Sumber : Data Hasil pengolahan melalui Sofware SPSS
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0,869

Tabel 2. Nilai Koefisien Jalur

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) .952 3.668 .260 .796

HARGA .508 .097 .466 5.238 .000

PROMOSI .382 .096 .354 4.003 .000

LINGKUN
GAN
FISIK

.142 .048 .227 2.951 .004

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN MEMBELI (STUDI)

Gambar 2.

Pengaruh variabel HARGA, PROMOSI dan LINGKUNGAN FISIK terhadap

KEPUTUSAN MEMBELI (STUDI) yang berimplikasi pada KEPUASAN

PELANGGAN (SISWA)

Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka diperoleh persamaan jalur sebagai

berikut; Y = 0,466 X1 + 0,354 X2 + 0,227 X3  + Є

Dimana :

Y = KEPUTUSAN MEMBELI (STUDI)

X1 = HARGA

X2 = PROMOSI

X3 = LINGKUNGAN FISIK

(Y)
R2 0,669

ε1 0,331

0,544

0,246

0,265 0,354

0,227

0,466

(Z)
R2 0,755

ε2 0,245X1

X2

X3
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Tabel 3.
Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

Variabel bebas terhadap variabel terikat

Variabel
Pengaruh
Langsung

Pengaruh Tidak Langsung
Total

PengaruhX1 X2 X3 Total

HARGA 21,70% - 8,97% 2,81% 11,78% 33,48%

PROMOSI 12,54% 8,97% - 1,98% 10,95% 23,49%

LINGKUN
GAN
FISIK

5,16% 2,81% 1,98% - 4,79% 9,95%

Total Pengaruh X Ke Y 66,92%

Sumber : Hasil perhitungan

Gambar 3.
Pengaruh Variabel Keputusan Studi terhadap Kepuasan Siswa

Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut;

Z = 0,869 +  Є 

Dimana :

Y = KEPUTUSAN STUDI

Z = KEPUASAN PELANGGAN

Pengaruh HARGA terhadap KEPUTUSAN STUDI

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, terlihat bahwa variabel

HARGA (X1) mempunyai pengaruh langsung sebesar 21,70%, pengaruh tidak langsung

melalui hubungannya dengan PROMOSI (X2) sebesar 8,97%, dan Pengaruh tidak

langsung melalui LINGKUNGAN FISIK (X3) sebesar 2,81% Sehingga total

pengaruhnya adalah sebesar 33,48%. Harga menjadi faktor penentu dalam pembelian

Kepuasan Siswa
(Z)

R2 0,755

ε 0,245

0,869Keputusan Studi

(Y)
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dan menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan bagian pasar dan tingkat

keuntungan perusahaan. Definisi harga menurut Kotler (2008:24) menyatakan: “Harga

merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang

ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa”.

Pengaruh PROMOSI terhadap KEPUTUSAN STUDI

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, Variabel PROMOSI (X2)

mempunyai pengaruh langsung sebesar 12,54%, pengaruh tidak langsung melalui

hubungannya dengan HARGA (X1) sebesar 8,97% dan pengaruh tidak langsung

melalui Variabel LINGKUNGAN FISIK (X3) sebesar 1,98%, sehingga total

pengaruhnya sebesar 23,49%. promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran

pemasaran yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan barang

dan jasa. Kegiatan promosi bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi

konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan

pemasaran. Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang mengenai

produk-produk dan meyakinkan para pembeli dalam pasar sasaran suatu perusahaan,

organisasi saluran, dan masyarakat umum untuk membeli barangnya. Alma (2000:135)

mengatakan bahwa: “Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa”. Tujuan promosi adalah

memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen.

Pengaruh LINGKUNGAN FISIK terhadap KEPUTUSAN STUDI

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, Variabel LINGKUNGAN

FISIK (X3) mempunyai pengaruh langsung sebesar 5,16%, sedangkan pengaruh tidak

langsung melalui hubungannya dengan HARGA (X1) sebesar 2,81% dan pengaruh

tidak langsung melalui PROMOSI (X2) sebesar 1,98%, sehingga total pengaruhnya

sebesar 9,95%. Demikian juga fasilitas pendukung lingkungan secara fisik juga

mempunyai peran penting dalam strategi pemasaran, menurut Zeithaml dalam Yamit

(2001:231) bukti fisik yaitu: Tangibles (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik,

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
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Pengaruh HARGA, PROMOSI LINGKUNGAN FISIK dan KEPUTUSAN STUDI

Secara Simultan Terhadap KEPUASAN SISWA

Hasil perhitungan Koefisien determinasi (R kuadrat) yang dinyatakan dalam

persentase mengambarkan besarnya kontribusi semua variabel bebas yaitu HARGA

(X1), PROMOSI (X2) dan LINGKUNGAN FISIK (X3) dalam menentukan variasi

KEPUTUSAN MEMBELI (STUDI) (Y) adalah sebesar 66,92%. Dan pengaruh

KEPTUSAN MEMBELI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN SEBESAR 75,5%

Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dan turut mempengaruhi KEPUTUSAN

MEMBELI (STUDI) pada di Sekolah Menengah Kejuruan Medikacom Bandung

ditunjukan oleh nilai PyЄ = 0,331 atau sebesar 33,083%. 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan membentuk niat

untuk membeli. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah membeli merek

yang paling disukai, tetapi dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan

keputusan untuk membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain, yaitu pendapat dari

orang lain mengenai harga, merek yang akan dipilih konsumen. Faktor kedua adalah

faktor situasi yang tidak diharapkan, harga yang diharapkan dan manfaat produk yang

diharapkan. Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tak diharapkan bisa menambah niat

pembelian. Untuk mencapai keputusan membeli melewati lima tahap, pengenalan

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative, dan keputusan membeli, tingkah

laku pasca pembelian, Kotler dalam Hendra (2001:162)

Tahap dari proses keputusan pembeli, yaitu konsumen mengambil tindakan

lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau tidak puas. Yang

menentukan pembeli merasa puas atau tidak puas dengan suatu pembelian terletak pada

hubungan antara harapan konsumen dengan prestasi yang diterima, jika tidak memenuhi

harapan, konsumen merasa tidak puas, bila memenuhi harapan konsumen merasa puas,

b ila melebihi harapan konsumen akan merasa puas.

Kepuasan (satisfaction) pelanggan secara umum adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan

(atau hasil) terhadap ekspektasi mereka, Kotler (2008:138).
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4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya mengenai Pengaruh HARGA,

PROMOSI LINGKUNGAN FISIK dan KEPUTUSAN STUDI terhadap KEPUASAN

PELANGGAN, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran HARGA secara keseluruhan dapat digambarkan Cukup Baik, dengan

nilai rata-rata sebesar 3,237 dan total skor keseluruhan sebesar 3156 dan standar

deviasi sebesar 0,316 dengan kategori jawaban berada pada rentang 2,921 – 3,553.

Namun masih terdapat pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu pada

pernyataan : Siswa berprestasi mendapatkan potongan harga dengan nilai rata-rata

sebesar 2,77 dan nilai rata-rata terendah kedua yaitu pada pernyataan : Sekolah

memberikan harga yang lebih murah dibanding sekolah lain dengan nilai rata-rata

sebesar 2,86.

2. PROMOSI berada pada kategori Cukup Baik, dengan nilai rata-rata sebesar 3,465

dan total skor keseluruhan sebesar 3378. dan standar deviasi sebesar 0,436 dengan

kategori jawaban berada pada rentang 3,029 – 3,901.

Namun masih terdapat pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu pada

pernyataan : Saya pernah di undang Workshop di sekolah ini dengan nilai rata-rata

sebesar 2,85 dan nilai rata-rata terendah kedua yaitu pada pernyataan : Saya

mengetahui sekolah ini dari teman dengan nilai rata-rata sebesar 2,85.

3. LINGKUNGAN FISIK berada pada kategori Cukup Baik, dengan nilai rata-rata

sebesar 3,435 dan total skor keseluruhan sebesar 3349. dan standar deviasi sebesar

0,268 dengan kategori jawaban berada pada rentang 3,167 – 3,703.

Namun masih terdapat pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu pada

pernyataan : Penataan taman sekolah ini sudah rapih dan hijau dengan nilai rata-rata

sebesar 2,88 dan nilai rata-rata terendah kedua yaitu pada pernyataan : Penataan

kantin sekolah ini sudah rapih dan bersih dengan nilai rata-rata sebesar 3,08.

4. KEPUTUSAN MEMBELI STUDI berada pada kategori Cukup Baik, dengan nilai

rata-rata sebesar 3,560 dan total skor keseluruhan sebesar 3471. dan standar deviasi

sebesar 0,348 dengan kategori jawaban berada pada rentang 3,212 - 3,908.

Namun masih terdapat pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu pada

pernyataan : Siswa berpartisipasi aktif dengan sekolah dengan nilai rata-rata sebesar

Siswa berpartisipasi aktif dengan sekolah dan nilai rata-rata terendah kedua yaitu
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pada pernyataan : Tingkat kepercayaan masyarakat dengan sekolah ini cukup tinggi

dengan nilai rata-rata sebesar 3,15.

5. KEPUASAN PELANGGAN berada pada kategori Cukup Baik, dengan nilai rata-

rata sebesar 3,334 dan total skor keseluruhan sebesar 3251. dan standar deviasi

sebesar 0,412 dengan kategori jawaban berada pada rentang 2,923 – 3,746.

Namun masih terdapat pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu pada

pernyataan : Proses layanan sesuai dengan harapan dengan nilai rata-rata sebesar

2,58 dan nilai rata-rata terendah kedua yaitu pada pernyataan : Layanan jasa

pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa dengan nilai rata-rata sebesar 2,74.

6. HARGA memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap KEPUTUSAN

STUDI dengan total pengaruh sebesar 33.48%. Terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan secara karena nilai P Sig lebih kecil dari 0.05.

7. PROMOSI berada pada urutan kedua terbesar pengaruhnya terhadap KEPUTUSAN

STUDI dengan total pengaruh sebesar 23.49%. Terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan secara karena nilai P Sig lebih kecil dari 0.05.

8. LINGKUNGAN FISIK memberikan kontribusi Ketiga pengaruhnya terhadap

KEPUTUSAN STUDI dengan total pengaruh sebesar 9.95%. Terdapat pengaruh

yang positif dan signifikan secara karena nilai P Sig lebih kecil dari 0.05.

9. Secara simultan HARGA, PROMOSI, dan LINGKUNGAN FISIK berpengaruh

terhadap KEPUTUSAN STUDI sebesar 66,92% Sedangkan faktor lain yang tidak

diteliti dan turut mempengaruhi kinerja ditunjukan oleh nilai Pyε= 0,331 atau

sebesar 33,083%, Variabel lain dimaksud seperti produk,tempat,kualitas, dan lain

sebagainya. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara karena nilai P Sig

lebih kecil dari 0.05.

10. Adapun pengaruh keputusan membeli terhadap kepuasan pelanggan sebesar 75,5%

dan epsilon sebesar 0,245 atau 24,5%. Variabel lain dimaksud seperti

produk,tempat,kualitas, dan lain sebagainya.
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