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ABSTRAK 

 

Judul : Model Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Dengan Citra 

Merek Sebagai Variabel Intervening Pada Perguruan Tinggi 

Swasta Di Provinsi Jambi 

Peneliti : Dahmiri 

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amri Amir, S.E.,M.Si. 

Dr. Hj. Ade Octavia, S.E.,M.M. 

Dr. H. Junaidi, S.E.,M.Si. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran jasa dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa dengan citra merek sebagai variabel 

intervening pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jambi. Penelitian ini bersifat 

verifikatif, pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. dengan menggali pengaruh 

bauran pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap citra merek dan kepuasan 

mahasiswa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah mahasiswa PTS di Provinsi 

Jambi. Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada 389 orang mahasiswa. 

Pengamatan menggunakan cakupan waktu (time horizon) bersifat cross section, 

artinya informasi atau data yang diperoleh adalah hasil penelitian yang dilakukan 

pada satu waktu tertentu yaitu pada tahun 2016. Untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini, digunakan analisis regresi linier berganda dan Structural Equation 

Modeling (SEM). Hasil analisis menyimpulkan bahwa dari seluruh tanggapan 

responden terhadap variabel bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan, citra merek 

dan kepuasan mahasiswa, diperoleh angka rata-rata jawaban responden masuk dalam 

rentang skala baik. Variabel bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra 

merek berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa pada perguruan 

tinggi swasta di Provinsi Jambi baik secara parsial maupun secara simultan.Variabel 

bauran pemasaran jasa dan variabel kualitas pelayanan berpengaruh tidak langsung 

secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa melalui variabel invervening citra 

merek. Variabel kualitas pelayanan merupakan variabel yang paling dominan 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa dibandingkan dengan variabel bauran pemasaran 

jasa dan citra merek. Model penelitian dengan menambahkan variabel citra merek 

sebagai kebaharuan dalam model penelitian ini menghasilkan temuan pengaruh yang 

lebih baik terhadap kepuasan mahasiswa dibandingkan dengan tanpa memasukkan 

variabel citra merek. Penambahan indikator kejujuran pada dimensi proses dalam 

variabel bauran pemasaran jasa sebagai kebaharuan dalam model penelitian ini 

menghasilkan temuan pengaruh yang lebih baik terhadap kepuasan mahasiswa. 

 

Kata Kunci : Bauran Pemasaran Jasa, Kualitas Pelayanan, Citra Merek, dan                                

Kepuasan Mahasiswa, Survey, Provinsi Jambi. 
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ABSTRACT 

 

Title 

 

 

: Influence Model of Service Marketing Mix and Quality of Student 

Leadership Service With Brand Image As Intervention Variable At 

Private Universities In Jambi Province 

Researchers : Dahmiri 

Advisor 

 

: Prof. Dr. H. Amri Amir, S.E.,M.Si. 

Dr. Hj. Ade Octavia, S.E.,M.M. 

Dr. H. Junaidi, S.E.,M.Si. 

 

The purpose of this study is to analyze the effect of service marketing mix and service quality 

to student satisfaction with brand image as intervening variable at Private Higher Education in 

Jambi Province. This study is verifikatif, basically want to test the truth of a hypothesis that is 

implemented through data collection in the field. by exploring the effect of marketing mix and 

service quality on brand image and student satisfaction. The unit of analysis in this study is 

university students in Jambi Province. Data were obtained through questionnaires distributed 

to 389 students. Observation using time horizon (cross-time horizon) is cross section, 

meaning information or data obtained is the result of research conducted at a certain time that 

is in 2016. To test the hypothesis in this study, multiple linear regression analysis and 

Structural Equation Modeling (SEM}. The results of the analysis concluded that from all 

responses of respondents to the variables of service marketing mix, service quality, brand 

image and student satisfaction, obtained the average number of respondents in the range of 

good scales. Variable of service marketing mix, service quality and brand image influence 

significantly to student satisfaction at private university in Jambi Province either partially or 

simultaneously. Variable of service marketing mix and service quality variable have indirect 

effect significantly to student's satisfaction through invervening brand image variable. Service 

quality variable is the most dominant variable affecting student satisfaction compared with 

service mix and brand image service mix. The research model by adding the brand image 

variable as a novelty in this research model resulted in finding better influence on student 

satisfaction compared with without entering the brand image variable. The addition of an 

honesty indicator to the process dimension in service mix marketing variables as a novelty in 

this research model resulted in better findings of influence on student satisfaction. 

. 

Keywords: Service Marketing Mix, Service Quality, Brand Image, and Student                  

Satisfaction 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  
Perguruan Tinggi Swasta dalam menawarkan produk berupa jasa pendidikan sama 

seperti unit usaha yang bergerak dibidang jasa lain. Dalam kondisi persaingan ini penyedia 

jasa harus mampu menawarkan keunggulan pada 7 (tujuh) bauran pemasaran jasa yang 

meliputi product (produk), price (harga), place (tempat/saluran distribusi), promotion 

(promosi), people (orang), physical evidence (bukti pisik) dan process (proses), (Zeithaml, 

V. A. dan Bitner, M. J. 2009), disamping itu harus mampu menawarkan keunggulan pada sisi 

5 (lima) dimensi kualitas jasa yaitu tangible (bukti nyata), empathy (empati), reliability 

(keandalan), responsiveness (daya tanggap), dan assurance (jaminan atau kepastian) yang 

dijabarkan ke dalam 22 atribut (Parasuraman A., Zeithaml, V. A. dan Berry, L. L. 1985). 

Pada sisi lain penyedia jasa juga harus mampu menunjukkan citra merek yang baik kepada 

mahasiswa melalui strength/kekuatan, uniqueness/keunikan, dan favourable/kemampuan 

(Kotler, P. dan Keller, K. L. 2012). Dengan memberikan keunggulan pada variabel bauran 

pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra merek, maka pada akhirnya akan menimbulkan 

kepuasan pada konsumen.  

Konsep kepuasan pelanggan mendapatkan perhatian yang sangat serius oleh 

perusahaan terutama setelah berbagai penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh 

bauran pemasaran jasa terhadap kepuasan pelanggan antara lain Gultom, D. K., Ginting, P., 

dan Sembiring, B.K.F. 2014; Magatef, S. G. 2015; Niharika, 2015. Begitu juga penelitian 

yang menemukan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan antara lain Mc. 

Dougall., Gordon H. G. dan Terrence  L. 2000; Farahmandian, S., Minavand, H. dan 

Afshardost, M. 2013; Arokiasamy, A.R.A. dan Abdullah, A.G. 2012; Thamrin, H. M. 2007; 

Hasan H. F. A.  2008; Taman, et al. 2013; Lombonea, I. 2012, Wahyuningsih, T., Sunarto 

dan Noviani, L. 2013. Sementara itu penelitian dan literatur yang menulis tentang pengaruh 

yang signifikan bauran pemasaran jasa terhadap citra merek dikemukakan oleh peneliti antara 

lain Usman, B. 2011; Hadi, D. L., Kumadji, S. dan Yulianto, E. 2015; Steenkamp, J. E. M. at 

al. 2005; Lovelock, C. 2007. Penelitian yang mengkaji pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

citra merek juga telah dilakukan oleh peneliti antara lain  Saleem, H. dan Raja, N. S. 2014; 

Malik, M. E. 2011; Thamrin, H. M. 2007; Irawati, N. dan Primadha, R. 2008. Penelitian 

tentang pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan juga telah banyak dilakukan, 

dengan hasil penelitian menemukan bahwa citra merek berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan, antara lain Neupane, R. 2015; Sondoh, S. L, et al. 2007; Wuryan, H. S. dan 

Legowo, D. 2009; Chen, C. F.  dan Chen, C. T. 2014; Gronholdt, L., Martensen, A., dan 

Kristensen, K. 2000;  Thakur, S. dan Singh, A. P. 2012; Kavosh, K. dan Asadi, A. 2014; Wu, 

C. C. et al. 2011. Hasil penelitian ini merupakan landasan empiris yang sangat kuat untuk 

mendukung pengujian terhadap pengaruh bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan 

terhadap citra merek dan implikasinya terhadap kepuasan pelanggan. 

Penelitian berkaitan dengan pengaruh kejujuran sudah dilakukan oleh  Marzuki, 2006, 

hasilnya adalah diketahui bahwa faktor pelayanan, kejujuran dan kepercayaan AO (Account 

Officer) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah, dan yang 

berpengaruh secara dominan adalah kepercayaan, penelitian Alshurideh, M,  et al., 2016, 

hasilnya menunjukkan bahwa peran kejujuran sangat penting untuk menghasilkan umpan 

balik dari pelanggan dalam menciptakan dan memelihara hubungan jangka panjang. Oleh 

karena itu sangat penting menerapkan praktik etika  (kejujuran, otonomi, privasi dan 

transparansi) dalam strategi pemasaran. Sedangkan penelitian Ognedal, T. 2015, 

menyimpulkan bahwa kejujuran bisa menjadi kelemahan kompetitif, kejujuran mengurangi 

kecurangan, tapi outputnya kurang efisien terhadap pemasaran.  

http://www.emeraldinsight.com/author/McDougall%2C+Gordon+HG
http://www.emeraldinsight.com/author/Levesque%2C+Terrence
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Temuan-temuan penelitian tersebut menarik untuk diteliti pada variabel yang berbeda 

dengan membuat modifikasi model yang sesuai terutama untuk perguruan tinggi yang 

memiliki perbedaan dengan organisasi serupa baik di Indonesia maupun di negara lain. Hal 

ini sesuai dengan rekomendasi Wahyuningsih, T., Sunarto dan Noviani, L. 2013; Neupane, 

R. 2015; Arokiasamy, A.R.A. dan Abdullah, A.G. 2012; Hadi, D. L., Kumadji, S. dan 

Yulianto, E. 2015; Saleem, H. dan Raja, N. S. 2014; Hasan H. F. A.  2008; Malik, M. E. 

2011 dan Niharika, 2015, bahwa diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji bauran 

pemasaran jasa, kualitas pelayanan, citra merek perusahaan dan kepuasan pelanggan agar 

diperoleh informasi yang lebih komprehensif dan melengkapi temuan-temuan mengenai 

konsep kepuasan pelanggan.   

Berbagai fenomena gap berkaitan dengan masalah kepuasan mahasiswa pada 

perguruan tinggi banyak terjadi. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah 

bertambahnya jumlah PTS dan jumlah mahasiswa baru pada setiap PTS diawal tahun 

akademik. Namun di sisi lain terjadinya pengurangan jumlah mahasiswa pada PTS di 

Provinsi Jambi pada setiap pergantian semester ganjil ke semester genap yang jumlahnya 

cukup signifikan. 

Perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi sampai tahun 2016 yang terdaftar pada 

Pangkalan Data Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti, 

2016) berjumlah 40 PTS, namun yang aktif berjumlah 34 PTS sedangkan yang non aktif 

berjumlah 6 PTS. Adapun yang aktif terdiri dari 2 universitas, 18 sekolah tinggi, 13 akademi 

dan 1 politeknik. Jumlah PTS yang cukup banyak tersebut mengakibatkan persaingan ketat 

diantara perguruan tinggi swasta untuk mendapatkan mahasiswa sebanyak kapasitas yang 

telah disediakan dan mempertahankan mahasiswa yang telah mereka miliki. Situasi 

persaingan ini, membuat perguruan tinggi berusaha untuk terus menawarkan kelebihan-

kelebihan yang dimilikinya kepada mahasiswa. 

Hasil survey awal yang dilakukan menyimpulkan bahwa ada fenomena gap yang 

berhubungan dengan bauran pemasaran jasa yaitu produk jasa yang diberikan PTS tidak 

sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelum mereka masuk ke-PTS, kesenjangan pada 

kualitas pelayanan dimana pada satu sisi biaya kuliah cukup mahal dan berat bagi mahasiswa 

namun pada sisi lain fasilitas pendukung kelancaran dan kenyamanan perkuliahan dan non 

perkuliahan kurang memadai, karyawan dalam melayani mahasiswa karyawan banyak yang 

berbelit-belit, memberikan informasi yang kurang jelas dan kurang tepat sehingga sering 

membingungkan mahasiswa, terjadi praktik jual beli nilai dan pembuatan skripsi yang 

dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswa, rendahnya citra merek atau nama baik PTS, 

lulusan atau alumni perguruan tinggi swasta tidak percaya diri terhadap kemampuan dan 

kualitas mereka sendiri.  

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti sampai penelitian ini dikerjakan, penelitian 

mengenai topik ini belum pernah dilakukan di Indonesia apalagi di Provinsi Jambi. Penelitian 

yang pernah dilakukan di negara lain dan provinsi lain di Indonesia dalam model yang 

berbeda, sehingga perlu dilakukan penelitian di Provinsi Jambi dengan menggabungkan 

variabel bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan, citra merek dan kepuasan pelanggan. 

Penelitian pada negara yang berbeda atau provinsi yang berbeda, bidang usaha yang berbeda 

dan variabel serta indikator yang berbeda akan memberikan kesimpulan yang bisa sama 

namun dapat juga berbeda. Keragaman hasil penelitian akan memberikan informasi yang 

konfrehensif dan akan memperluas ilmu pengetahuan. Alasan melakukan penelitian ini pada 

PTS, peneliti melihat fenomena gap yang terjadi lebih banyak ketimbang pada PTN, hal ini 

menjadi menarik untuk diteliti. 

Berangkat dari fenomena di atas dan dari penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, 

jika dihubungkan dengan konsep service management bahwa salah satu kunci sukses dalam 

memenangkan persaingan dalam jasa pendidikan khususnya pada jasa pendidikan tinggi 
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adalah dengan memberikan kepuasan kepada mahasiswa. Kepuasan mahasiswa bisa tercapai 

apabila pelayanan berorientasi pada mahasiswa. Belum ada penelitian yang mengkaji secara 

komprehensif pengaruh bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

mahasiswa dengan citra merek sebagai mediasi intervening pada PTS di Provinsi Jambi, 

maka menimbulkan ketertarikan untuk mengangkat tema ini menjadi suatu kajian empirik. 

Atas dasar itu, maka penelitian ini ingin mengkaji masalah utama yaitu “Bagaimana model 

pengaruh bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa 

dengan citra merek sebagai variabel intervening pada perguruan tinggi swasta di Provinsi 

Jambi ? 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sejauh mana variabel bauran pemasaran jasa berpengaruh terhadap citra merek perguruan 

tinggi swasta di Provinsi Jambi ? 

2. Sejauh mana variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap citra merek perguruan 

tinggi swasta di Provinsi Jambi ? 

3. Sejauh mana variabel bauran pemasaran jasa berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa 

pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi ? 

4. Sejauh mana variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa pada 

perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi ? 

5. Sejauh mana variabel bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

citra merek perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi ? 

6. Sejauh mana variabel bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan mahasiswa PTS di Provinsi Jambi ? 

7. Sejauh mana variabel citra merek berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa perguruan 

tinggi swasta di Provinsi Jambi ? 

8. Sejauh mana variabel bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra merek 

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa PTS di Provinsi Jambi ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

a. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh bauran pemasaran jasa  terhadap citra merek perguruan tinggi 

swasta di Provinsi Jambi  

2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra merek dan perguruan tinggi 

swasta di Provinsi Jambi  

3. Menganalisis pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap kepuasan mahasiswa pada 

perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi  

4. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa pada perguruan 

tinggi swasta di Provinsi Jambi   

5. Menganalisis pengaruh bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan   terhadap citra 

merek perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi   

6. Menganalisis pengaruh bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

mahasiswa perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi. 

7. Menganalisis pengaruh variabel citra merek terhadap kepuasan mahasiswa perguruan 

tinggi swasta di Provinsi Jambi. 

8. Menganalisis pengaruh bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra merek 

terhadap kepuasan mahasiswa PTS di Provinsi Jambi.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

b. Manfaat Penelitian 

Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

1. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan yang 

berkaitan dengan citra merek perguruan tinggi dan kepuasan mahasiswa. 

2. Bagi perkembangan teori manajemen pemasaran hasil penelitian ini memperkuat teori 

bahwa peningkatan bauran pemasaran jasa, kulaitas pelayanan dan citra merek merupakan 

upaya dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa. 

3. Pengembangan konseptual model yang menjelaskan pengaruh bauran pemasaran jasa dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa dengan citra merek sebagai variabel 

intervening pada perguruan tinggi. 

 

Manfaat Bagi Kebijakan 

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi sebagai acuan 

empirik dalam menyusun perencanaan strategik pada perguruan tinggi swasta di Provinsi 

Jambi. 

2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan perguruan tinggi swasta mengenai 

arti penting bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra perguruan tinggi dalam 

upaya mewujudkan kepuasan mahasiswa. Pimpinan perguruan tinggi mendapat 

pengetahuan bahwa kepuasan mahasiswa merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh 

beberapa variabel yang saling berhubungan dan dapat memperkuat atau memperlemah 

kepuasan mahasiswa. 

 

1.4. Kebaharuan Penelitian 

1. Penelitian yang mengkaji tentang variabel bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan, citra 

merek dan kepuasan pelanggan secara parsial sudah banyak dilakukan baik di Indonesia 

maupun di negara lain, akan tetapi belum ada penelitian tentang perguruan tinggi dengan 

memasukkan variabel citra merek perguruan tinggi dalam variabel antara terhadap 

kepuasan secara bersama-sama dengan variabel bauran pemasaran jasa dan kualitas 

pelayanan, baik di Indonesia maupun di negara lain.  

2. Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh bauran pemasaran jasa dengan 7 Ps sudah 

banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang menambah indikator baru yaitu kejujuran 

dalam dimensi proses pada variabel bauran pemasaran jasa belum pernah 

dilakukan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teoritis 

Kotler, P. dan Keller, K. L. 2012, mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni 

dan ilmu dalam memilih target pasar dan mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan 

konsumen dengan membuat, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai konsumen yang 

superior. 

Menurut Lovelock C. 2007, semakin baik suatu instansi meningkatkan aktivitas bauran 

pemasaran jasanya, maka akan mampu meningkatkan citra merek. Bauran pemasaran jasa 

yang dikenal dengan konsep 7Ps yaitu produk, harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik dan 

proses akan mampengaruhi citra merek dan kepuasan. 

Menurut Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. dan Berry, L. L. 1988; Lovelock, C. dan 

Wright, L. K. 2002, lima unsur yang menentukan kualitas pelayanan dan pada akhirnya akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu tangible (bukti nyata), empathy (empati), reliability 

(keandalan), responsiveness (daya tanggap), dan assurance (jaminan atau kepastian).  

Menurut Kotler, P. dan Amstrong, G. 2013, kualitas jasa atau pelayanan mempunyai 

peranan penting untuk membentuk kepuasan pelanggan, semakin berkualitas produk dan jasa 

yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. 

Menurut Zeithaml, V. A. dan Bitner, M. J. 2009, citra yang baik dan dikenal luas adalah 

merupakan aset bagi perusahaan karena citra tersebut dapat mempengaruhi persepsi kualitas, 

nilai dan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, 

kualitas produk dan harga. Tjiptono, F. 2009, menyebutkan bahwa kualitas pelayanan 

memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan.  

Menurut Gultom, D. K., Ginting, P., dan Sembiring, B.K.F. 2014, bauran pemasaran 

jasa (produk, biaya, tempat, promosi, proses, orang, bukti fisik) dan kualitas pelayanan (bukti 

langsung, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati) akan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Magatef, S. G. 2015 dan Niharika, 2015 berpendapat bahwa semua unsur bauran 

pemasaran jasa, mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Menurut Yuli, Y. 2006, bahwa kualitas pelayanan akan mempengaruhi citra merek. 

Semakin baik kualitas pelayanan maka akan semakin baik pula citra merek perusahaan, 

sebaliknya semakin rendah kualitas pelayanan maka akan rendah pula citra merek 

perusahaan. Demikian juga menurut Saleem, H. dan Raja, N. S. 2014; Malik, M. E. 2011; 

Thamrin, H. M. 2007, bahwa kualitas pelayanan yang tediri dari 5 dimensi kualitas (tangible, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy ) akan mempengaruhi brand image. 

Citra merek yang positif berdampak pada kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, tanpa 

citra merek yang positif, tidak akan mampu memberikan kepuasan. Citra merek bisa 

meningkatkan kepuasan konsumen dalam menggunakan produk (Simamora, B. 2007). 

Menurut Birgelen, M. V., Ruyter, K. D. dan Wetzels, M. 2000, kepuasan dipengaruhi 

oleh kualitas jasa/pelayanan. Pelanggan yang merasa puas dengan produk atau pelayanan 

yang diberikan setelah digunakan, mereka akan dengan senang hati melakukan pembelian 

ulang (Nofrinaldi. 2006). Kepuasan pelanggan juga dengan cara memberikan rekomendasi 

atau memberitahu akan pengalaman yang menyenangkan dan merupakan iklan dari mulut ke 

mulut yang positif (Oliver, R. L. 2010). Dilain pihak, ketidakpuasan pelanggan akan 

mempengaruhi orang lain untuk merubah citra melalui iklan dari mulut ke mulut yang 

negatif. 

Menurut Zeithaml, V. A. dan Bitner, M. J. 2009, kepuasan pelanggan keseluruhan 

mempunyai tiga anteseden yaitu kualitas yang dirasakan, nilai yang dirasakan dan harapan 

pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dikategorikan ke dalam 

tiga kategori yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan produk (kualitas produk, hubungan 
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antara nilai produk dengan harga, bentuk produk dan keandalan produk yang sesuai 

keinginan pelanggan), faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan (meliputi: jaminan 

dan respon serta cara pemecahan masalah) dan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pengalaman penjualan (meliputi pengalaman karyawan dan kemudahan serta kenyamanan). 

Allen, D. R. dan Rao, T. R. 2000, dalam penelitiannya tentang Multiple Predictor 

Causal Model menyatakan bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh tiga hal yaitu 

kualitas produk, kualitas pelayanan dan pendukung tehnikal. 

Perguruan tinggi swasta saat ini bersaing ketat dalam menawarkan keunggulan-

keunggulan mereka dalam rangka meraih simpati sebanyak-banyaknya dari para calon 

mahasiswa. Keunggulan yang ditawarkan antara lain adalah melalui kualitas pelayanan yang 

diberikan dan meningkatkan tujuh aspek dari bauran pemasaran jasa (7 Ps : product, price, 

place, promotion, people, process, phsical evidence). Hal ini adalah sebagai upaya 

peningkatan citra perguruan tinggi di Provinsi Jambi. Bahkan perguruan tinggi swasta pun 

berupaya menawarkan mengembangkan layanan jasa pendidikan yang bersaing secara 

nasional. 

Kualitas pelayanan mahasiswa dapat diukur dengan enam dimensi yaitu sumber daya, 

hasil jasa, proses, manajemen, citra, dan tanggung jawab sosial dapat mempengaruhi 

kepuasan. Sedangkan hasil pembentukan nilai pelayanan dari dua sisi, yaitu sisi biaya 

ekonomis dan sisi biaya non ekonomis (seperti upaya fisik atau mental guna memperoleh 

pelayanan/produk tersebut), dimana setiap pembeli akan berupaya untuk meminimalkan 

biaya ekonomis maupun non ekonomisnya. Untuk mengkomunikasikan kualitas pelayanan 

kepada mahasiswa, maka diperlukan strategi pemasaran yang baik agar kualitas jasa yang 

ditawarkan dapat dilihat, didengar, dan dibeli oleh mahasiswa dengan cara mempromosikan, 

membuat produk jasa, mendistribusikan, menetapkan harga, menyampaikan layanan, ada 

proses pelayanan, dan adanya bukti fisik pada sasaran-sasaran pemasarannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mc. Donald, M., Frow, P. dan Payne, A. 2011, 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara elemen-elemen promosi dari bauran 

pemasaran jasa merupakan alat yang penting dalam membantu mengkomunikasikan 

penempatan jasa terhadap pelanggan/konsumen dan pasar yang terkait. Penelitian Aaker, D. 

A. dan Jacobson, R. 2001, menemukan bahwa hubungan bauran pemasaran dengan kualitas 

pelayanan memiliki konstruk yang berbeda dan memiliki pengaruh yang berbeda, dan 

hubungan keduanya akan lebih baik dijadikan sebagai pridiktor dengan niat berperilaku 

kepada kualitas pelayanan. Gronroos, C. 2007, mengemukakan bahwa perguruan tinggi 

swasta hendaknya memberikan kualitas pelayanan yang lebih kepada mahasiswa, karena 

mahasiwa akan mengevaluasi kualitas ketika mereka menggunakan (membeli) jasa dan 

ketika mereka mengkonsumsi jasa. 

 

2.2.  Hipotesis 

1. Hipotesis. 1 

H0 : Bauran pemasaran jasa tidak berpengaruh terhadap citra merek perguruan tinggi 

swasta di Provinsi Jambi. 

Ha  :  Bauran pemasaran jasa berpengaruh terhadap citra merek perguruan tinggi swasta di 

Provinsi Jambi. 

2. Hipotesis 2 

H0 :  Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap citra merek perguruan tinggi swasta 

di Provinsi Jambi. 

Ha : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap citra merek perguruan tinggi swasta di 

Provinsi Jambi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

3. Hipotesis 3   

Ho : Bauran pemasaran jasa tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa pada 

perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi. 

Ha :  Bauran pemasaran jasa berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa pada perguruan 

tinggi swasta di Provinsi Jambi. 

4. Hipotesis 4 

Ho :  Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa pada perguruan 

tinggi swasta di Provinsi Jambi. 

Ha :  Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa pada perguruan tinggi 

swasta di Provinsi Jambi. 

5. Hipotesis 5 

Ho : Bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap citra 

merek PTS di Provinsi Jambi baik secara parsial maupun simultan. 

Ha :  Bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap citra merek 

PTS di Provinsi Jambi baik secara parsial maupun simultan. 

6. Hipotesis 6 

Ho : Bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa PTS di Provinsi Jambi baik secara parsial maupun simultan. 

Ha : Bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa PTS di Provinsi Jambi baik secara parsial maupun simultan. 

7. Hipotesis 7 

Ho : Citra merek tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa pada perguruan tinggi 

swasta di Provinsi Jambi. 

Ha : Citra merek berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa pada perguruan tinggi swasta 

di Provinsi Jambi. 

8. Hipotesis 8 

Ho : Bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra merek tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi baik secara 

parsial maupun simultan. 

Ha :  Bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra merek berpengaruh terhadap 

kepuasan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi baik secara parsial 

maupun simultan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

a. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diteliti ada 5 perguruan tinggi swasta terbesar di Provinsi Jambi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu manajemen pemasaran jasa khususnya 

mencakup bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan, citra merek dan kepuasan pelanggan. 

b. Desain Penelitian 

Atas pertimbangan tujuan studi, maka penelitian ini bersifat verifikatif. Sifat penelitian 

verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan 

melalui pengumpulan data di lapangan. Dimana dalam penelitian ini akan diuji apakah 

bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan, citra berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. 

Mengingat sifat penelitian ini verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di 

lapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode descriptive survey dan 

metode explanatory survey.  

c. Jenis dan Sumber Data  

1) Data Primer 

2) Data Skunder 
 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Data untuk penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif 

seperti data yang berkaitan dengan perguruan tinggi dan data yang berkaitan dengan profil 

responden. Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan variabel-variabel utama 

penelitian ini, seperti data mengenai bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan, citra merek 

dan kepuasan.  

Sumber data diperoleh dari sumber sekunder dan primer. Data sekunder, seperti data 

mengenai jumlah perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi, diperoleh dari dokumen-

dokumen atau laporan-laporan resmi atau direktori yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam 

hal ini PDPT Dikti, sedangkan data primer diperoleh melalui kuisionr dan wawancara.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar aktif pada 

semester ganjil Tahun Akademik 2015/2016 pada perguruan tinggi swasta terbesar di 

Provinsi Jambi yang berjumlah 13.955 orang.  Sampel penelelitian berjumlah N = 13.955 / { 

1 + 13.955( 0,05 )² } = 389  
 

3.3. Metode Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, kuesioner yang di gunakan adalah angket berstruktur yaitu angket 

yang di lengkapi dengan alternatif jawaban dan responden tinggal memilih jawaban yang 

sesuai dengan pengalaman, pendapat, perasaan. Model penilaiannya adalah pertanyaan yang 

di sebarkan berhubungan dengan variable dan atribut yang di teliti dengan mengacu pada 

skala likert 1-5.  

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, maka 

kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang sangat 

penting dalam penelitian. Keabsahan atau kesahihan suatu hasil penelitian social sangat 

ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Apabila alat ukur yang dilakukan tidak akan 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan dua 

macam pengujian, yaitu uji validitas (test of validity), uji keandalan (test of reliability) untuk 

menguji kesungguhan jawaban responden dan uji normalitas. 
 

Pengukuran Konstruk dan Estimasi Model Struktural 

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dari model penelitian yang 

dikembangkan untuk studi ini digunakan teknik pemodelan persamaan struktural(SEM) 

dengan pendekatan dua tahap (two-step approach) (Hair, et  al, 1995; Purwanto, 2005; 
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Sujan et al., 1994; Brown dan Peterson, 1994; Baldauf et al., 2001). Dalam proses 

analisis dua tahap, pertama sekali dilakukan penaksiran terhadap model pengukuran dan 

kemudian model pengukuran digunakan dalam tahap kedua ketika melakukan penaksiran 

terhadap model struktural (Ferdinand, 2000; Hair, et al.,1995). Penalaran dari pendekatan ini 

adalah bahwa representasi yang akurat dari reliabilitas indikator-indikator dapat diselesaikan 

dengan sangat baik dalam dua tahap untuk menghindari interaksi dari model pengukuran dan 

model structural (Edward, 2008). 
 

3.4. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Bagian pertama, analisis data dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan data yang 

digali dari lapangan. 

2. Bagian kedua, analisis data dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan statistik 

Structural Equation Modeling (SEM). SEM yang dipakai mengingat variabel-variabel 

yang diteliti masih bersifat latent, yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, 

namun pengukuran dilakukan melalui indikator-indikator yang dibentuknya, karena SEM 

ini merupakan gabungan dari analisis faktor. 
 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan “Structural Equation 

Modeling” (SEM) atau “Model Persamaan Struktural”. SEM pada dasarnya merupakan suatu 

teknik statistika yang dipakai untuk menguji serangkaian hubungan antara beberapa variabel 

yang terbentuk dari variabel faktor ataupun variabel terobservasi yang dianalis dengan 

menggunakan alat bantu software AMOS. Tujuan analisis ini adalah menerangkan hubungan 

seperangkat variabel dengan variabel lainnya. Dengan analisis ini dapat diketahui besarnya 

pengaruh masing-masing exogen variable terhadap endogen variable secara langsung. 

Besarnya pengaruh dari variabel eksogen ke variabel endogen dinyatakan oleh besarnya 

koefisien determinasi.  

Untuk menguji pengaruh variabel secara parsial dan simultan akan digunakan dengan 

metode analisis regrsi linier beganda. Uji regresi liner berganda dilakukan untuk melihat 

apakah ada atau tidak ada pengaruh secara signifikan antar variabel independent terhadap 

variabel dependent, serta untuk melihat vaiabel mana yang paling dominan berpengaruh 

terhadap variabel dependent. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Responden 

Secara menyeluruh responden dalam penelitian ini memiliki ciri-ciri sebagian besar 

adalah perempuan yaitu sebanyak 213 orang atau 54,8, berusia 18 -20 Tahun yaitu berjumlah 

206 orang atau sebesar 53%, duduk pada semester 3 yaitu berjumlah 186 orang atau 47,8% 

dari total responden, pekerjaan orang tua mahasiswa yang menjadi responden paling banyak 

adalah wiraswasta yaitu berjumlah 111 orang atau sebesar 28,5%,  dan mayoritas responden 

memiliki uang saku berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 999.000, yaitu sebanyak 

120 orang atau sebesar 30,8%,  

 

4.2. Tanggapan Mahasiswa  

Penilaian mahasiswa terhadap bauran pemasaran jasa Perguruan Tinggi Swasta di 

Provinsi Jambi rata-rata skor jawaban mahasiswa adalah 3,49. Hal ini menjelaskan bahwa 

mahasiswa menyatakan bauran pemasaran jasa perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi 

secara  umum  menyatakan sudah baik. Penilaian yang dinilai paling tinggi oleh mahasiswa 

terhadap bauran pemasaran jasa perguruan tinggi di Provinsi Jambi adalah pada pernyataan 

“Lokasi perguran tinggi tempat saya kuliah berada pada posisi yang sangat strategis” dengan 

skor rata-rata 3,95. Namun demikian skor rata-rata ini masih masuk dalam rentang sangat 

baik, sedangkan yang dinilai paling rendah adalah pernyataan “ruang kuliah dan fasilitas 

perkuliahan mencukupi dalam mendukung kelancaran kuliah” dengan skor rata-rata 2,89. 

Skor ini masuk dalam kategori netral atau cukup baik.   

Penilian mahasiswa terhadap kualitas pelayanan pada Perguruan Tinggi Swasta di 

Provinsi Jambi rata-rata skor jawaban mahasiswa adalah 3,51. Hal ini menjelaskan bahwa 

mahasiswa menyatakan kualitas perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi secara  umum  

menyatakan sudah baik. Penilaian yang dinilai paling tinggi oleh mahasiswa terhadap 

kualitas pelayanan perguruan tinggi di Provinsi Jambi adalah pada pernyataan “dosen dan 

karyawan berpenampilan rapi dan sopan” dengan skor rata-rata 3,93. Skor rata-rata ini masih 

masuk dalam rentang skala baik, sedangkan yang dinilai paling rendah adalah pernyataan 

“peralatan pendukung pelayanan dan perkuliahan yang mutakhir / terbaru” dengan skor rata-

rata 3,17. Skor ini masuk dalam kategori skala netral atau cukup baik. 

Penilaian mahasiswa terhadap citra merek pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi 

Jambi rata-rata skor jawaban responden adalah 3,61. Hal ini menjelaskan bahwa mahasiswa 

menyatakan citra merek perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi secara  umum  sudah 

baik. Pernyataan yang dinilai paling tinggi oleh mahasiswa terhadap citra merek perguruan 

tinggi swasta di Provinsi Jambi adalah pada pernyataan “nama perguruan tinggi tempat saya 

kuliah lebih mudah diingat dibanding dengan nama PTS lain” dengan skor rata-rata 4,10. 

Skor rata-rata ini masih masuk dalam rentang skala baik, sedangkan yang dinilai paling 

rendah adalah pernyataan “perguruan tinggi tempat saya kuliah memiliki keunggulan fasilitas 

pendukung dibandingkan dengan PTS lainnya” dengan total skor 1.251atau rata-rata  skor 

3,22. Skor ini masuk dalam kategori skala netral atau cukup baik. 

Penilian mahasiswa terhadap kepuasan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di 

Provinsi Jambi rata-rata skor jawaban responden adalah 3,58. Hal ini menjelaskan bahwa 

mahasiswa menyatakan kepuasan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi 

secara  umum  sudah baik. Adapun pernyataan yang dinilai paling tinggi oleh mahasiswa 

terhadap kepuasan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi adalah pada 

pernyataan “perguruan Tinggi tempat saya kuliah membeikan kinerja sesuai dengan harapan 

mahasiswa” dengan skor rata-rata 3,69. Skor rata-rata ini masih masuk dalam rentang skala 

baik, sedangkan yang dinilai paling rendah adalah pernyataan “perguruan Tinggi tempat saya 
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kuliah memberikan manfaat yang sesuai dengan biaya yang  dikeluarkan mahasiswa” dengan 

rata-rata  skor 3,46. Skor ini masuk dalam kategori skala baik.  
 

4.3. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Validitas 

Dari hasil pengujian validitas yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Corrected Item 

Total Correlation –nya lebih besar dari 0,3, sehingga semua item pernyataan yang digunakan 

dalam penelitian ini dinyatakan valid, dan semua item menujukkan arah yang positif, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pernyataan dalam penelitian ini valid. 

2. Uji Reliabelitas 

Uji realibilitas yang dilakukan dengan korelasi Spearman Brown dengan menggunakan 

program SPSS, diperoleh hasil bahwa semua item pernyataan dinyatakan reliable, karena 

nilai Croanbach’s Alpha di atas 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

dalam penelitian inti dapat dikatakan reliable. 

3. Uji Normalitas 

Dari hasil pengujian diperoleh rasio skewness = -0.308 / 0.427= -0,721 sedangkan rasio 

kurtosis = -0,003 / 0,837 = -0,004. Karena rasio skewness dan rasio kurtosis berada di antara 

–2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. 
 

4.4. Model Pengukuran Konstruk 

Guna menguji nilai signifikansi dari setiap variable, pendekatan untuk menguji 

hubungan pada tiap-tiap  konstruk  variable  dengan cara melihat Confirmatory Factor 

Analysisnya (CFA) dan dengan melihat standardized regression weight atau loading 

factornya. Untuk  mengetahui CFA  pada  pengaruh masing-masing konstruk dapat dilihat 

pada uraian berikut ini. Langkah pertama dari model pengukuran adalah melakukan 

pengukuran terhadap ke-empat indikator penelitian guna mendapatkan sebuah skor tunggal. 

Hasil analisis CFA disajikan berikut ini. 
 

1. Uji Signifikansi Dimensi Pembentuk Variabel Bauran Pemasaran Jasa 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa model pengukuran secara umum memenuhi kriteria 

fit,  karena meskipun beberapa kriteria seperti nilai RMSEA berada di luar angka patokan 

yang direkomendasikan tetapi beberapa kriteria fit yang lainnya seperti GFI, AGFI, TLI, dan 

CFI yang menunjukkan kriteria fit yang lebih baik ( berada di atas 0,90), maka model 

pengukuran ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
Semua variabel manifes exogenous yaitu produk (X1), harga  (X2),  tempat/lokasi  

(X3), promosi (X4), sumber daya manusia (X5), proses jasa (X6), dan bukti fisik (X7) 

memiliki hasil keputusan yang signifikan, dimana nilai P semuanya menunjukkan angka 

≤0.05. Hal ini mengandung makna bahwa variabel bauran pemasaran jasa yang terdiri 7 

dimensi  memiliki   kemampuan   untuk   memberikan   kontribusi   untuk   pembentukan 

variabel laten exogenous bauran pemasaran jasa (ξ1). Hal ini juga dapat menjelaskan 

bahwa produk, harga, tempat/lokasi, promosi, sumber daya manusia, proses jasa dan bukti 

fisik dapat meningkatkan bauran pemasaran jasa. 

 

2. Uji Signifikansi Dimensi Pembentuk Variabel Kualitas Pelayanan 
Hasil analisis menunjukkan bahwa model pengukuran secara umum memenuhi kriteria 

fit karena, meskipun beberapa kriteria seperti nilai probabilitas berada di luar angka patokan 

yang direkomendasikan tetapi beberapa kriteria fit yang lainnya seperti GFI, AGFI, TLI, dan 

CFI yang menunjukkan kriteria fit yang lebih baik ( berada di atas 0,90), maka model 

pengukuran ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut 
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Semua variabel manifes exogenous yaitu tangibles  (X8), reliability (X9), 

responsiveness (X10), assurance (X11), emphaty (X12) memiliki hasil keputusan yang 

signifikan, dimana nilai P semuanya menunjukkan angka ≤0.05. Hal ini mengandung makna 

bahwa variabel kualitas pelayanan yang terdiri 5 dimensi  memiliki   kemampuan   untuk   

memberikan   kontribusi   untuk   pembentukan variabel laten exogenous kualitas 

pelayanan (ξ2). Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 

 

3. Uji Signifikansi Dimensi Pembentuk Variabel Citra Merek 
Hasil analisis menunjukkan bahwa model pengukuran secara umum memenuhi kriteria 

fit karena, meskipun beberapa kriteria seperti nilai RMSEA berada di luar angka patokan 

yang direkomendasikan tetapi beberapa kriteria fit yang lainnya seperti GFI, AGFI, TLI, dan 

CFI yang menunjukkan kriteria fit yang lebih baik ( berada di atas 0,90), maka model 

pengukuran ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

Semua variabel manifes endogenous yaitu strength  (Y1), uniqueness (Y2) dan 

favourable (Y3) memiliki hasil keputusan yang signifikan, dimana nilai P semuanya 

menunjukkan angka ≤0.05. Hal ini mengandung makna bahwa variabel citra merek yang 

terdiri 3 dimensi  memiliki   kemampuan   untuk   memberikan   kontribusi   untuk   

pembentukan variabel laten endogenous citra merek (η1). Hal ini juga dapat menjelaskan 

bahwa strength, uniqueness dan Favourable  dapat meningkatkan citra merek.  

 

4. Uji Signifikansi Dimensi Pembentuk Variabel Kepuasan 
Hasil analisis menunjukkan bahwa model pengukuran secara umum memenuhi 

kriteria fit karena, meskipun beberapa kriteria seperti nilai probabilitas dan RMSEA berada di 

luar angka patokan yang direkomendasikan tetapi beberapa kriteria fit yang lainnya seperti 

GFI, AGFI, TLI, dan CFI yang menunjukkan kriteria fit yang lebih baik ( berada di atas 

0,90), maka model pengukuran ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

Semua variabel manifes endogenous yaitu kualitas, pelayanan dan nilai memiliki hasil 

keputusan yang signifikan, dimana nilai P semuanya menunjukkan angka ≤0.05. Hal ini 

mengandung makna bahwa variabel kepuasan yang terdiri 3 dimensi  memiliki   kemampuan   

untuk   memberikan   kontribusi   untuk   pembentukan variabel laten endogenous kepuasan 

(η2). Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa kualitas, pelayanan dan nilai  dapat 

meningkatkan kepuasan mahasiswa.  

 

4.5. Pengujian Hipotesis dan Analisis Data  

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara lengkap maka perlu digambar terlebuh 

dahulu model full Structural Equation Model -nya dapat dilihat pada Gambar berikut ini. 
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Gambar 4.1 : Full Structural Equation Model 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uji Hipotesis : 

Chi-square=696,850 

Probability=0,000 

CMIN/DF=1,772 

GFI=0,833 

AGFI=0,983 

TLI=0,924 

CFI=0,949 

RMSEA=0,079 

 

Keterangan: 

X 1 = Product ( Produk) 

X 2 = Price (Harga) 

X3 = Place (Lokasi) 

X4 = Promotion (Promosi) 

X5 = People (pegawai) 

X6 = Physical Evidence (Bukti Fisik) 

X7 = Process (Proses) 

  
  

 

X8 = Tangibles / Bukti fisik 

X9 = Realibility / Keandalan 

X10 = Responsiveness / Daya tanggap 

X11 = Assurance / Kepastian 

X12 = Emphaty / Empati 

Y1 = Kekuatan (Strength) 

Y2 = Keunikan (Uniqueness) 

Y3 = Kemampuan Merek (Favourable) 

Y4 = Kualitas 

Y5 = Pelayanan 

Y6 = Nilai 

 

Uji Kesesuaian Model-Goodness-of-fit Test 
Berdasarkan pada gambar 4 . 1 .  menunjukkan bahwa goodness of fit untuk 

RMSEA menunjukan 0.079 lebih kecil dari 0.08, GFI 0.833 lebih kecil dari 0.90, AGFI 

mendapatkan angka sebesar 0.983 lebih besar dari 0.90, CMIN/DF sebesar 1,772 lebih kecil 

dari 2.00, TLI sebesar 0.924 lebih kecil dari 0.90 dan CFI sebesar 0.949 lebih besar dari 0.90. 

Artinya bahwa hampir  dari semua asumsi dari goodness of fit terpenuhi apa yang telah 

disyaratkan walaupun GFI masuk dalam kategori moderat, karena menurut Arbuckle dan 

Wothke (2000) kriteria terbaik digunakan sebagai indikasi kebaikan model adalah nilai 

CMIN/DF yang kurang dari 2 dan RMSEA dibawah 0,08. 
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Dengan  demikian  seluruh  goodness  of  indek  secara  umum  sesuai  data  dan  model  

yang  diajukan. Dari hasil   evaluasi terhadap model yang diajukan ternyata dari seluruh 

kreteria yang digunakan menunjukkan adanya hasil yang baik.  Berarti model sesuai 

dengan data. Hal ini terlihat pada hasil model pada Goodness of fit index memenuhi ukuran 

yang telah disyaratkan, artinya model ini  dapat dianalisis. 

 

1. Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Citra Merek.   

 Hipotesis 1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh  bauran  pemasaran  jasa terhadap 

citra merek pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jambi.  
Uji Kausalitas : Regression Test. 

Uji kausalitas yang dikembangkan dalam model ini, perlu diuji hipotesa nol yang 

menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol melalui uji-t 

yang lazim dalam model-model regresi.  Nilai t identik C.R  (Critcal  Ratio)  untuk  jelasnya  

C.R  masing-masing  hubungan  kausalitas dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut 

ini untuk Structural Equation Model pengujian pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap 

citra merek.  

 

Tabel. 4.1 : Standardized Regression Weight 1 

Regression Weight 

Hubungan antar variabel 

Estimat Standard 

Eror 

Standard

ised 

Estimate 

CR P 

Bauran Pemasaran Jasa  -> 

Citra Merek 

0,335 0,148 0,423 2,270 0,023 

   Sumber : Pengelolaan Data (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa nilai C.R–yang identik dengan uji–t dalam 

regresi terlihat bahwa semua koefisien regresi secara signifikan tidak  sama dengan nol, 

karena itu hipotesa nol bahwa regresion weight adalah sama dengan nol dapat ditolak, untuk 

menerima hipotesis alternative  bahwa  masing-masing  hipotesa  mengenai  hubungan  

kausalitas. Hasil  analisis  data  yang  ditunjukan memperlihatkan bahwa   bauran pemasaran 

jasa berpengaruh   signifikan   terhadap   citra merek, hal ini ditunjukkan dengan nilai CR 

2,270 > 1,96 dan nilai P-value 0.023 adalah  lebih  kecil  dari  0,05  (p<  0,05).  Kedua  

variabel  tersebut  bersifat hubungan   sebab   akibat   yang saling   mempengaruhi. Maka 

hipotesis yang menyatakan bauran pemasaran jasa  berpengaruh terhadap citra merek dapat 

diterima. 

   

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Merek.   

 Hipotesis 2 pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh  kualitas pelayanan 

terhadap citra merek pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jambi.  

Uji Kausalitas : Regression Test. 
Uji kausalitas yang dikembangkan dalam model ini, perlu diuji hipotesa nol yang 

menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol melalui uji-t 

yang lazim dalam model-model regresi.  Nilai t identik C.R  (Critcal  Ratio)  untuk  jelasnya  

C.R  masing-masing  hubungan  kausalitas dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut 

ini untuk Structural Equation Model pengujian pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra 

merek.  
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   Tabel. 4.2 : Standardized Regression Weight 2 

Regression Weight 

Hubungan antar 

variabel 

Estimate Standard 

Eror 

Standardised 

Estimate 

CR P 

Kualitas Pelayanan  ->  

Citra Merek 

0,370 0,133 0,521 2,788 0,005 

    Sumber : Pengelolaan Data (2017) 
 

 Berdasarkan tabel 4.2. di atas terlihat bahwa nilai C.R–yang identik dengan uji–t dalam 

regresi terlihat bahwa semua koefisien regresi secara signifikan   tidak   sama dengan nol, 

karena itu hipotesa nol bahwa regresion weight adalah sama dengan nol dapat ditolak, 

untuk menerima hipotesis alternative  bahwa  masing-masing  hipotesa  memiliki  hubungan  

kausalitas. Hasil  analisis  data  yang  ditunjukan  pada tabel tabel 4.2. memperlihatkan 

bahwa   kualitas pelayanan   berpengaruh   signifikan   terhadap citra merek, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai CR 2,788 > 1,96 dan nilai P-value 0.000 adalah  lebih  kecil  dari  

0,005  (p<  0,05).  Kedua  variabel  tersebut  bersifat hubungan   sebab   akibat   yang saling   

mempengaruhi. Maka hipotesis yang menyatakan kualitas pelayanan  berpengaruh terhadap 

citra merek diterima. 

  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2, bahwa kualitas pelayanan oleh Perguruan 

Tinggi Swasta di Provinsi Jambi mempengaruhi citra merek. Hal ini ditunjukkan oleh 

perguruan tinggi swasta yang berusaha memberikan kualitas pelayanan yang maksimal 

kepada mahasiswa perguruan tinggi swasta, dengan memperhatikan desain   bukti fisik 

berupa gedung dan peralatan, keandalan  dosen dan karyawan, daya tanggap, kepastian 

pelayanan dan empati. 
   

3. Bauran Pemasaran Jasa Berpengaruh Terhadap Kepuasan.   

 Hipotesis 3 menyatakan terdapat pengaruh  bauran pemasaran jasa terhadap kepuasan 

mahasiswapada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jambi.  
Uji Kausalitas : Regression Test. 

Uji kausalitas yang dikembangkan dalam model ini, perlu diuji hipotesa nol yang 

menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol melalui uji-t 

yang lazim dalam model-model regresi.  Nilai t identik C.R  (Critcal  Ratio)  untuk  jelasnya  

C.R  masing-masing  hubungan  kausalitas dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut 

ini untuk Structural Equation Model pengujian pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap 

kepuasan mahasiswa.  

 

Tabel. 4.3 : Standardized Regression Weight 3 

Regression Weight 

Hubungan antar variabel 

Estimate Standard 

Eror 

Standardised 

Estimate 

CR P 

Bauran Pemasaran Jasa  -

> kepuasan mahasiswa 

0,284 0,212 0,264 2,338 0.021 

 Sumber : Pengelolaan Data (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 4.3. terlihat bahwa nilai C.R–yang identik dengan uji–t dalam 

regresi terlihat bahwa semua koefisien regresi secara signifikan   tidak   sama dengan nol, 

karena itu hipotesa nol bahwa regresion weight   adalah   sama dengan nol dapat ditolak, 

untuk menerima hipotesis alternative  bahwa  masing-masing  hipotesa  mengenai  hubungan  

kausalitas. Hasil  analisis  data  yang  ditunjukan  pada tabel Tabel 4.3. memperlihatkan 

bahwa   nilai   yang   diterima   berpengaruh   signifikan   terhadap   kepuasan mahasiswa, hal 

ini ditunjukkan dengan nilai CR 2,338 > 1,96 dan nilai P-value 0.021 adalah  lebih  kecil  

dari  0,05  (p<  0,05).  Kedua  variabel  tersebut  bersifat hubungan   sebab   akibat   yang 
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saling   mempengaruhi. Maka hipotesis yang menyatakan bauran pemasaran jasa  

berpengaruh terhadap kepuasan kepuasan mahasiswa diterima. 

 Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 3, menjelaskan bahwa bauran pemasaran jasa 

yang diberikan oleh perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi mempengaruhi kepuasan 

mahasiswa, sehingga ketika apa yang mereka korbankan sesuai dengan yang mereka  

harapkan  maka  mereka  akan  merasa puas. Hal ini ditunjukkan oleh perguruan tinggi 

swasta yang berusaha menghadirkan semua dimensi bauran pemasaran jasa yang meliputi 

produk jasa, harga, lokasi, promosi, sumber daya manusia, proses, bukti fisik dan kejujuran.  
 

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan.   

Hipotesis 4 menyatakan terdapat pengaruh  kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jambi 

Uji Kausalitas : Regression Test. 
Uji kausalitas yang dikembangkan dalam model ini, perlu diuji hipotesa nol yang 

menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol melalui uji-t 

yang lazim dalam model-model regresi.  Nilai t identik C.R  (Critcal  Ratio)  untuk  jelasnya  

C.R  masing-masing  hubungan  kausalitas dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut 

ini untuk Structural Equation Model pengujian kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

mahasiswa.  

Tabel. 4.4 : Standardized Regression Weight 4 

Regression Weight 

Hubungan antar 

variabel 

Estimate Standard 

Eror 

Standardised 

Estimate 

CR P 

Kualitas Pelayanan  -

> kepuasan 

mahasiswa 

0,255 0,200 0,109 2,276 0,002 

 Sumber : Pengelolaan Data (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 4.4. terlihat bahwa nilai C.R–yang identik dengan uji–t dalam 

regresi terlihat bahwa semua koefisien regresi secara signifikan tidak sama dengan nol, 

karena itu hipotesa nol bahwa regresion weight   adalah   sama dengan nol dapat ditolak, 

untuk menerima hipotesis alternative  bahwa  masing-masing  hipotesa  mengenai  hubungan  

kausalitas. Hasil  analisis  data  yang  ditunjukan  pada tabel tabel 4.4 memperlihatkan 

bahwa   kualitas pelayanan   berpengaruh   signifikan   terhadap   kepuasan mahasiswa, hal 

ini ditunjukkan dengan nilai CR 2,276 > 1,96 dan nilai P-value 0.002 adalah  lebih  kecil  

dari  0,05  (p<  0,05).  Kedua  variabel  tersebut  bersifat hubungan   sebab   akibat   yang 

saling   mempengaruhi. Maka hipotesis yang menyatakan kualitas pelayanan  berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa diterima. 

 Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 4, menjelaskan bahwa kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi akan meningkatkan kepuasan 

mahasiswa, sehingga ketika apa yang mereka korbankan sesuai dengan yang mereka 

harapkan  maka  mereka  akan  merasa puas. Hal ini ditunjukkan oleh perguruan tinggi 

swasta yang berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa, dengan 

memperhatikan dimensi-dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, kepastian dan empati.  

   

5. Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Merek 

Hipotesis 5 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan bauran pemasaran 

jasa dan kualitas pelayanan terhadap citra merek  Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi 

Jambi.   
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Uji Kausalitas : Regression Test. 
Uji kausalitas yang dikembangkan dalam model ini, perlu diuji hipotesa nol yang 

menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol melalui uji-t 

yang lazim dalam model-model regresi.  Nilai t identik C.R  (Critcal  Ratio)  untuk  jelasnya  

C.R  masing-masing  hubungan  kausalitas dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut 

ini untuk Structural Equation Model pengujian bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan 

terhadap citra merek. 

Nilai t identik C.R (Critcal Ratio) untuk jelasnya C.R masing-masing hubungan 

kausalitas dalam penelitian untuk Structural Equation Model pengujian pengaruh bauran 

pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan  citra merek. dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini : 

 

Tabel 4.5 : Standardized Regression Weight 5 

Regression weight 

Hubungan antar variabel 

Estimate Standard 

Eror 

Standardise

d 

Estimate 

CR P 

Bauran Pemasaran Jasa -

> 

Citra Merek 

0,335 0,148 0,423 2,270 0,023 

Kualitas Pelayanan  -> 

Citra Merek 

0,370 0,133 0,521 2,788 0,005 

  Sumber : Pengelolaan Data (2017) 

 

Berdasarkan  Tabel 4.5. terlihat bahwa nilai C.R–yang identik dengan uji –t dalam 

regresi terlihat bahwa semua koefisien regresi secara signifikan   tidak sama dengan nol, 

karena itu hipotesa nol bahwa regresion weight  adalah  sama dengan nol dapat ditolak, 

untuk menerima hipotesis alternatif   bahwa   masing- masing hipotesa  mengenai  

hubungan   kausalitas. 

Untuk    menguji    pengaruh    bauran    pemasaran  jasa    dan    kualitas pelayanan      

secara simultan terhadap kepuasan  mahasiswa, maka digunakan uji F pada analisis regresi 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.6 : Hasil Regresi Pengujian Secara Simultan 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 76.321 2 38.161 141.652 .000
a
 

Residual 103.987 386 .269   

Total 180.308 388    

 Sumber : Pengelolaan Data (2017) 

 

Berdasarkan  hasil  analisis pada tabel 4.6. menunjukkan bahwa bauran  pemasaran  

jasa  dan  kualitas  pelayanan  berpengaruh  secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa 

pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jambi ditunjukkan  dengan  hasil  F hitung 

sebesar 141.652 dengan tingkat signifikansi 5% atau P< 0.05.  

 

6. Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Mahasiswa. 

Hipotesis 6 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan bauran pemasaran 

jasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa  Perguruan Tinggi Swasta di 

Provinsi Jambi.  Untuk menjelaskan gambaran hubungan antara bauran pemasaran jasa, 

kualitas pelayanan dan kepuasan mahasiswa dapat dijelaskan pada gambar model  pengaruh 
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bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa baik secara 

parsial maupun simultan. 

 

Uji Kausalitas : Regression Test. 
Uji kausalitas yang dikembangkan dalam model ini, perlu diuji hipotesa nol yang 

menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol melalui uji-t 

yang lazim dalam model-model regresi. 

Nilai t identik C.R (Critcal Ratio) untuk jelasnya C.R masing-masing hubungan 

kausalitas dalam penelitian untuk Structural Equation Model pengujian pengaruh bauran 

pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan  Kepuasan mahasiswa. dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini : 

 

Tabel 4.7. : Standardized Regression Weight 6 

Regression Weight 

Hubungan antar variabel 

Estimate Standard 

Eror 

tandardised 

Estimate 

CR P 

Bauran Pemasaran Jasa -> 

kepuasan mahasiswa 

0,284 0,212 0,264 2,338 0.021 

Kualitas Pelayanan  -> 

Kepuasan Mahasiswa 

0,255 0,200 0,109 2,276 0,002 

      Sumber : Pengelolaan Data (2017) 

Berdasarkan  Tabel 4.7. terlihat bahwa nilai C.R–yang identik dengan uji –t dalam 

regresi terlihat bahwa semua koefisien regresi secara signifikan   tidak sama dengan nol, 

karena itu hipotesa nol bahwa regresion weight  adalah  sama dengan nol dapat ditolak, 

untuk menerima hipotesis alternatif   bahwa   masing- masing hipotesa  mengenai  

hubungan   kausalitas. 

Hasil   analisis   data    yang   ditunjukan   pada tabel 4.7. memperlihatkan  bahwa  

bauran  pemasaran  jasa  secara  parsial  berpengaruh terhadap  kepuasan  mahasiswa,  hal 

ini ditunjukkan dengan nilai CR 2,338 dan nilai   P-value 0.021   adalah lebih kecil dari 

0,05 (p< 0,05).  Kedua variabel tersebut bersifat hubungan sebab akibat yang saling 

mempengaruhi. Maka hipotesis   yang menyatakan bauran pemasaran jasa berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa diterima. Demikian juga kualitas pelayanan secara   parsial   

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa  didapat nilai CR 2,276 dan nilai   P-value 

0.002 adalah lebih kecil dari 0,05 (p< 0,05).   Artinya bahwa  kualitas  pelayanan  

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

kualitas pelayanan yang diberikan,  maka akan menghasilkan kepuasan mahasiswa Perguruan 

Tinggi Swasta makin tinggi. 

Untuk    menguji    pengaruh    bauran pemasaran  jasa dan kualitas pelayanan secara 

simultan terhadap kepuasan mahasiswa, maka digunakan uji F pada analisis regresi adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.8 : Hasil Regresi Pengujian Secara Simultan  

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 69.846 2 34.923 153.249 .000
a
 

Residual 87.963 386 .228   

Total 157.810 388    

 Sumber : Pengelolaan Data (2017) 
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Berdasarkan  hasil  analisis pada tabel 4.8. menunjukkan bahwa bauran  pemasaran  

jasa  dan  kualitas  pelayanan  berpengaruh  secara simultan terhadap    kepuasan    

mahasiswa    dengan  ditunjukkan  dengan  hasil  F hitung sebesar 153,249 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 atau P< 0.005.  

 

7. Pengaruh Citra Merek Terhadap Kepuasan 
Hipotesis 7 menyatakan terdapat pengaruh  citra merek terhadap kepuasan mahasiswa 

pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jambi.  

 

Uji Kausalitas : Regression Test. 
 

Uji kausalitas yang dikembangkan dalam model ini, perlu diuji hipotesa nol yang 

menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol melalui uji-t 

yang lazim dalam model-model regresi.  Nilai t identik C.R  (Critcal  Ratio)  untuk  jelasnya  

C.R  masing-masing  hubungan  kausalitas dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut 

ini untuk Structural Equation Model pengujian citra merek terhadap kepuasan mahasiswa.  

Tabel. 4.9. : Standardized Regression Weight 7 

Regression Weight 

Hubungan antar variabel 

Estima-

te 

Standard 

Eror 

Standardised 

Estimate 

CR P 

Citra Merek  -> kepuasan 

mahasiswa 

0,603 0,292 0,444 2,066 0,039 

 Sumber : Pengelolaan Data (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 4.9. terlihat bahwa nilai C.R–yang identik dengan uji–t dalam 

regresi terlihat bahwa semua koefisien regresi secara signifikan tidak sama dengan nol, 

karena itu hipotesa nol bahwa regresion weight   adalah   sama dengan nol dapat ditolak, 

untuk menerima hipotesis alternative  bahwa  masing-masing  hipotesa  mengenai  hubungan  

kausalitas. Hasil  analisis  data  yang  ditunjukan  pada tabel tabel 4.9. memperlihatkan 

bahwa citra merek   berpengaruh   signifikan   terhadap   kepuasan mahasiswa, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai CR 2,066 > 1,96 dan nilai P-value 0,039 adalah  lebih  kecil  dari  

0,05  (p<  0,05).  Kedua  variabel  tersebut  bersifat hubungan   sebab   akibat   yang saling   

mempengaruhi. Maka hipotesis yang menyatakan citra merek  berpengaruh terhadap 

kepuasan mahasiswa diterima. 

 Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 7, menjelaskan bahwa citra merek yang 

diberikan oleh perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi akan meningkatkan kepuasan 

mahasiswa, sehingga ketika apa yang mereka harapkan  sesuai dengan fakta yang ada maka  

mereka  akan  merasa puas. Hal ini ditunjukkan oleh perguruan tinggi swasta yang 

berusaha menampilkan citra merek yang maksimal kepada mahasiswa, dengan 

memperhatikan dimensi-dimensi citra merek yaitu kekuatan, keunikan dan kemampuan 

merek. 

  

8. Pengaruh Bauran  Pemasaran  Jasa, Kualitas Pelayanan, Citra Merek Terhadap  

Kepuasan Mahasiswa 

Hipotesis 8 menyatakan bahwa bauran  pemasaran  jasa, kualitas pelayanan, citra 

merek berpengaruh terhadap  kepuasan mahasiswa  .   
 

Uji Kausalitas : Regression Test. 
Uji kausalitas yang dikembangkan dalam model ini, perlu diuji hipotesa nol yang 

menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol melalui uji-t 

yang lazim dalam model-model regresi. 
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Nilai t identik C.R (Critcal Ratio) untuk jelasnya C.R masing-masing hubungan 

kausalitas dalam penelitian untuk Structural Equation Model pengujian pengaruh bauran 

pemasaran jasa, kualitas pelayanan terhadap Kepuasan mahasiswa melalui variabel citra 

merek sebagai intervening. dapat dilihat pada Tabel 4.10. berikut ini : 
 

 Tabel 4,10. :  Standardized Regression Weight 8 

Regression Weight 

Hubungan antar 

variabel 

Estima-

te 

Stan-dard 

Eror 

Standardis

ed 

Estimate 

CR P Ket 

Bauran Pemasaran Jasa 

-> 

kepuasan mahasiswa 

0,284 0,212 0,264 2,338 0.021 Diterima 

Kualitas Pelayanan  -> 

Kepuasan Mahasiswa 

0,255 0,200 0,109 2,276 0,002 Diterima 

Citra Merek ->  

Kepuasan Mahasiswa 

0,603 0,292 0,444 2,066 0,039 Diterima 

 Sumber : Pengelolaan Data (2017) 

 

Berdasarkan  Tabel 4.10. terlihat bahwa nilai C.R–yang identik dengan uji –t dalam 

regresi terlihat bahwa semua koefisien regresi secara signifikan   tidak sama dengan nol, 

karena itu hipotesa nol bahwa regresion weight  adalah  sama dengan nol dapat ditolak, 

untuk menerima hipotesis alternatif   bahwa   masing- masing hipotesa  mengenai  

hubungan   kausalitas. 

Hasil   analisis   data    yang   ditunjukan   pada tabel 4.10. memperlihatkan  bahwa  

bauran  pemasaran  jasa  secara  parsial  berpengaruh terhadap  kepuasan  mahasiswa,  hal 

ini ditunjukkan dengan nilai CR 2,338 dan nilai   P-value 0,021   adalah lebih kecil dari 

0,05 (p< 0,05).  Kedua variabel tersebut bersifat hubungan sebab akibat yang saling 

mempengaruhi. Maka hipotesis   yang menyatakan bauran pemasaran jasa berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa diterima. Demikian juga kualitas pelayanan secara   parsial   

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa  didapat nilai CR 2,276 dan nilai   P-value 

0.002 adalah lebih kecil dari 0,05 (p< 0,05). Artinya bahwa  kualitas  pelayanan  

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

kualitas pelayanan yang diberikan,  maka akan menghasilkan kepuasan mahasiswa Perguruan 

Tinggi Swasta makin tinggi. Demikian juga citra merek secara   parsial   berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa  didapat nilai CR 2,066 dan nilai   P-value 0.039 adalah 

lebih kecil dari 0,05 (p< 0,05).   Artinya bahwa  citra merek  berpengaruh terhadap 

kepuasan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik citra merek,  maka akan 

menghasilkan kepuasan mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta makin tinggi. 

Berdasarkan   hasil   temuan   tersebut   dapat diketahui bahwa mahasiswa akan   

sangat memperhatikan bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra merek yang 

diberikan oleh perguruan tinggi tempat mereka kuliah sebagai dasar untuk meningkatkan  

kepuasan mereka.  Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa  para mahasiswa perguruan 

tinggi swasta cukup realistis dalam  memberikan  penilaian terhadap perguruan tinggi 

mereka. Kenyataan ini menunjukkan juga bahwa perguruan tinggi tidak  hanya  harus  

memberikan  fasilitas  fisik  dan  kenyamanan saja,  namun berusaha   memberikan   

pelayanan yang maksimal dan citra perguruan tinggi guna meningkatkan kepuasan 

mahasiswa. 

Untuk    menguji    pengaruh    bauran pemasaran  jasa, kualitas pelayanan dan citra 

merek secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa, maka digunakan uji F pada analisis 

regresi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.11. : Hasil Regresi Pengujian Secara Simultan  

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Ket 

1 Regression 78.314 3 26.105 126.424 .000
a
 berpengaruh 

Residual 79.496 385 .206    

Total 157.810 388     

  Sumber : Pengelolaan Data (2017) 

Berdasarkan  hasil  analisis pada tabel 4.11. menunjukkan bahwa bauran  pemasaran  

jasa, kualitas  pelayanan  d a n  c i t r a  m e r e k  berpengaruh  secara simultan terhadap    

kepuasan    mahasiswa dengan  ditunjukkan  dengan  hasil  F hitung sebesar 124,424 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 atau P< 0.005.  

 

Tabel. 4.12 : Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Terikat 

Variabel 

Intervening 

Koefesien Jalur 

Bauran Pemasaran 

Jasa (X1) 

Kepuasan 

Mahasiswa (Y2) 

Citra Merek (Y1) (0.273)X(0.698)=0.191 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

Kepuasan 

Mahasiswa (Y2) 

Citra Merek (Y1) (0.457)X(0.698)=0.319 

  Sumber : Pengelolaan Data (2017) 
 

Dari tabel 4.12. menggambarkan dari hasil analisis koefisien path pengaruh  tidak 

langsung  antara variabel bauran pemasaran jasa (X1) terhadap kepuasan mahasiswa (Y2)  

melalui citra merek (Y1) diperoleh melalui hasil   kali   antara   pengaruh   langsung   antara 

bauran pemasaran jasa (X1) terhadap kepuasan  mahasiswa  (Y1)  koefisen  jalur  sebesar  

0.273  X  0.698, sehingga   diperoleh   koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0.191. 

Artinya bahwa bauran pemasaran jasa (X1) berpengaruh tidak langsung terhadap kepuasan  

mahasiswa (Y1)  melalui citra merek sebesar 19,1%. Sementara dari hasil analisis koefisien 

path pengaruh tidak langsung antara  variabel kualitas pelayanan (X2) terhadap kepuasan 

mahasiswa (Y2) diperoleh melalui hasil kali antara pengaruh   langsung   antara   kualitas   

pelayanan  terhadap   kepuasan mahasiswa (Y2) didapat nilai koefisien   0.457 X 0.698. 

Sehingga diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0.319. Artinya bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh tidak langsung terhadap kepuasan mahasiswa (Y2) melalui citra 

merek sebesar 31,9%.  

Untuk memperjelas pengaruh antar variabel bauran pemasaran jasa, kualitas 

pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan mahasiswa baik secara parsial maupun 

simultan dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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 Tabel. 4.13 : Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian 

Dengan kreteria Uji: Ho ditolak Jika t hitung > t table artinya Tidak ada   pengaruh, 

Ho diterima Jika t hitung< t tabel artinya  ada pengaruh 

 

 

Hipotesis Nilai 

CR / F 

T value 

(P<0,05) 

Verifikasi 

hipotesis 

Kesimpulan 

Hipotesis 1     

Bauran pemasaran jasa berpengaruh 

secara signifikan terhadap citra merek 

perguruan tinggi swasta di Provinsi 

Jambi 

2,270 0,023 H1 

diterima 

Bauran pemasaran jasa 

secara nyata berpengaruh 

terhadap citra merek 

Hipotesis 2     

Kualitas pelayanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap citra merek pada 

perguruan tinggi swasta di Provinsi 

Jambi  

2,788 0,005 H1 

diterima 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh secara nyata 

terhadap citra merek 

Hipotesis 3     

Bauran pemasaran jasa berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan 

mahasiswa pada perguruan tinggi 

swasta di Provinsi Jambi 

2,338 0,021 H1 

diterima 

Bauran pemasaran jasa 

berpengaruh secara nyata 

terhadap kepuasan 

Hipotesis 4     

Kualitas pelayanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan 

mahasiswa pada perguruan tinggi 

swasta di Provinsi Jambi 

2,276 0,002 H1 

diterima 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh secara nyata 

terhadap kepuasan 

Hipotesis 5     

Bauran pemasaran jasa dan kualitas 

pelayanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap citra merek 

perguruan tinggi swasta di Provinsi 

Jambi  baik secara parsial maupun 

secara simultan 

Parsial  
2,270 

2,788 

 
Simul-tan 

141,652 

 
0,023 

0,005 

 
0,000 

H1 

diterima 

BPJ dan kualitas 

pelayanan berpengaruh 

secara nyata terhadap 

citra merek baik parsial 

maupun simultan 

Hipotesis 6     

Bauran pemasaran jasa dan kualitas 

pelayanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan 

mahasiswa perguruan tinggi swasta di 

Provinsi Jambi  baik secara parsial 

maupun secara simultan 

Parsial 
2,338 

2,276 

 
Simul-tan 

153,249 

 
0,021 

0,002 

 
0,000 

H1 

diterima 

Bauran pemasaran jasa 

dan kualitas pelayanan 

berpengaruh secara nyata 

terhadap kepuasan baik 

parsial maupun simultan 

Hipotesis 7     

Citra merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan 

mahasiswa perguruan tinggi swasta di 

Provinsi  

2,066 0,039 H1 

diterima 

Citra merek berpengaruh 

secara nyata terhadap 

kepuasan mahasiswa 

Hipotesis 8     

Bauran pemasaran jasa, kualitas 

pelayanan dan citra merek 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan mahasiswa 

perguruan tinggi swasta di Provinsi 

Jambi  baik secara parsial maupun 

secara simultan 

Parsial 
2,338 

2,276 
2,066 

Simultan 

126,424 

 
0,021 

0,002 
0,039 

 

0,000 

H1 

diterima 

BPJ, kualitas pelayanan 

dan citra merek 

berpengaruh secara nyata 

terhadap kepuasan baik 

parsial maupun simultan 
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4,6. Pengaruh Dominan 
 

    Tabel 4.14. : Hasil Uji Regresi Berganda  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .575 .165  3.491 .001 

X1 .191 .053 .175 3.594 .000 

X2 .381 .054 .342 7.086 .000 

Y1 .285 .045 .305 6.404 .000 

  Sumber : Pengelolaan Data (2017) 
 

Dari tiga variable yang diteliti sebagai variabel independen yaitu bauran pemasaran jasa 

(X1), kualitas pelayanan (X2) dan citra merek (Y1) diketahui bahwa variabel kualitas 

pelayanan (X2), merupakan variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi kepuasan 

mahasiswa (Y1) dengan koefisien regresi (β) sebesar 0,381 sedangkan bauran pemasaran jasa 

(X1) dengan koefisien regresi (β) sebesar 0,191 dan vaiabel citra merek (Y1) sebesar 0,285. 

Setelah mengetahui bahwa variabel yang lebih dominan mempengaruhi kepuasan mahasiswa 

adalah varibel kualitas --pelayanan, maka pihak pimpinan perguruan tinggi swasta di 

Provinsi Jambi sebagai pemegang tanggungjawab dan penentu kebijakan dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan pada perguruan tinggi yang mereka pimpin. 

 

4.7. Kebaharuan Penelitian 
 

a. Penambahan Variabel Citra Merek 

Untuk melihat apakah model yang dibangun dengan memasukkan variabel citra merek 

akan memiliki perbedaan atau persamaan dengan model tanpa variabel citra merek dan untuk 

melihat apakan dengan menambahkan variabel citra merek akan membuat model semakin 

baik, maka perlu dilakukan uji simultan terhadap model lama dan model baru dengan melihat 

perbandingan angka pada nilai koefisien determinasi (R
2
) atau melihat angka pada kolom R 

square. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian secara simultan pengaruh bauran pemasaran 

jasa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa.  
 

Tabel  4.15.: Hasil Uji Simultan 1 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .665
a
 .443 .440 .47737 .443 153.249 2 386 .000 

a. Predictors: (Constant), KPL, BPJ 

 

Pengujian secara simultan pengaruh bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan 

citra merek terhadap kepuasan mahasiswa adalah : 

 Tabel  4.16. : Hasil Uji Simultan 2 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .704
a
 .496 .492 .45440 .496 126.424 3 385 .000 

a. Predictors: (Constant), CM, KPL, BPJ 
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Dari hasil pengujian simultan tabel 4.15 dan 4.16 dapat dibandingkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil uji antara model tanpa memasukkan variabel citra merek dengan model yang 

memasukkan variabel citra merek. Pada model tanpa variabel citra merek hasil koefisien 

determinasi (R
2
) atau melihat angka pada kolom R square adalah 0,443, artinya bauran 

pemasaran jasa dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebesar 44,3% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Pada model dengan 

memasukkan variabel citra merek hasil koefisien determinasi (R
2
) atau melihat angka pada 

kolom R square adalah 0,496 artinya variabel bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan 

citra merek mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebesar 49,6% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian dengan menambahkan variabel citra 

merek sebagai kebaharuan dalam model penelitian ini menghasilkan temuan pengaruh yang 

lebih baik terhadap kepuasan mahasiswa dibandingkan dengan tanpa memasukkan variabel 

citra merek. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan hasil nilai R square dengan memasukkan 

variabel citra merek lebih besar dari model tanpa variabel citra merek (49,6 > 44,3). 

 

b. Penambahan Indikator Kejujuran pada Dimensi Proses (Variabel Bauran 

Pemasaran Jasa) 

 Pada penelitian ini juga ditambahkan indikator kejujuran pada dimensi proses dalam 

variabel bauran pemasaran. Hal ini adalah salah satu kebaharuan dalam penelitian ini kaena 

sebelumnya belum ada penelitian yang memasukkan indikator kejujuran. Untuk melihat 

apakah memasukkan indikator kejujuran lebih baik atau tidak maka perlu dilakukan uji 

simultan terhadap model lama dan model baru dengan melihat perbandingan angka nilai 

koefisien determinasi (R
2
) atau angka kolom R square.  

Berikut ini adalah tabel hasil pengujian secara simultan pengaruh bauran pemasaran jasa 

dengan 7 dimensi (tanpa memasukkan indikator kejujuran).  

 

 Tabel  4.17. : Hasil Uji Simultan 1 

Mod

el R 

R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Chang

e df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .596
a
 .355 .343 .51680 .355 29.980 7 381 .000 

a. Predictors: (Constant), X1.7, X1.3, X1.2, X1.6, X1.4, X1.1, X1.5 

 

Pengujian secara simultan pengaruh bauran pemasaran jasa dengan 7 dimensi 

(dengan memasukkan indikator kejujuran). 

 

Tabel  4.18. : Hasil Uji Simultan 2 

Mod

el R 

R 

Squa

re 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error 

of the 

Estima

te 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Chang

e df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .617
a
 .380 .369 .50660 .380 33.415 7 381 .000 

a. Predictors: (Constant), X7, X3, X2, X6, X4, X1, X5 

b. Dependent Variable: Y1 
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Dari hasil pengujian simultan tabel 4.17 dan 4.18. dapat dibandingkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil uji antara model tanpa memasukkan indikator kejujuran dengan model yang 

memasukkan indikator kejujuran. Pada model tanpa indikator kejujuran hasil koefisien 

determinasi (R
2
) atau melihat angka pada kolom R square adalah 0,355, artinya bauran 

pemasaran jasa mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebesar 33,5% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Pada model dengan memasukkan indikator 

kejujuran hasil koefisien determinasi (R
2
) atau melihat angka pada kolom R square adalah 

0,380 artinya variabel bauran pemasaran jasa mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebesar 

38,0% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian dengan menambahkan indikator 

kejujuran sebagai kebaharuan dalam model penelitian ini menghasilkan temuan pengaruh 

yang lebih baik terhadap kepuasan mahasiswa dibandingkan dengan tanpa memasukkan 

indikator kejujuran. (R square 38,0 > 33,5). 

 

4.8. Pembahasan  

Pada sub bab ini akan dibahas temuan-temuan hasil analisis kuantitatif yang 

dikombinasi dari hasil diskriptif dengan pendekatan pada studi penelitian yang dilakukan 

pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jambi.  

 

4.8.1.  Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap  Citra Merek 

Pembahasan hasil analisis pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap  citra merek 

ditemukan bahwa bauran pemasaran jasa berpengaruh secara signifikan terhadap citra 

merek, hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan penerapan bauran pemasaran jasa 

sudah cukup optimal dalam menggunakan instrumen 7Ps yaitu produk, harga, promosi, 

tempat, proses, sumber daya manusia dan bukti phisik, sehingga akan berdampak pada 

meningkatnya citra merek.  

Kotler, P. dan Keller, K. L. 2012, mengatakan bahwa bauran pemasaran adalah kiat 

yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Zeithaml, V. A. dan 

Bitner, M. J. 2009; Lovelock, C. 2007, menyatakan bahwa bauran pemasaran terdiri dari 7Ps 

(produk, harga, lokasi, promosi, proses, sumber daya manusia, dan bukti fisik). 

Steenkamp, J. E. M. et al. 2005, mendefinisikan sepuluh atribut yang digunakan untuk 

mengevaluasi sekaligus untuk melakukan peningkatan kualitas jasa, yang pada akhirnya 

meningkatkan citra merek perusahaan, yaitu : 1) Ketepatan waktu layanan, 2) Akurasi 

layanan, 3) kesopanan dan keramahan dalam memberikan layanan, 4). Tanggung jawab, 5) 

Kelengkapan, 6) Kemudahan mendapat layanan, 7) Variasi model layanan, 8) Layanan 

pribadi, 9) Kenyamanan dalam memperoleh layanan berkaitan dengan lokasi, 10) Atribut 

pendukung pelayanan lainnya seperti : lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, 

AC dan lain-lain. 

Menurut Lovelock, C. 2007, bauran pemasaran jasa adalah konsep 7P yang terdiri atas 

4P tradisional yaitu produk, harga, promosi, tempat dan 3P yang diperluas yaitu orang, bukti 

fisik dan proses. Semakin baik suatu instansi meningkatkan aktivitas bauran pemasaran 

jasanya, maka akan mampu meningkatkan citra merek. Steenkamp, J. E. M. et al. 2005, 

berpendapat bahwa citra merek adalah perasaan aman yang dimiliki konsumen akibat dari 

interaksinya dengan sebuah merek, yang berdasarkan persepsi bahwa merek tersebut dapat 

diandalkan dan bertanggung jawab atas kepentingan dan keselamatan dari konsumen. Jadi, 

dengan bauran pemasaran jasa yang baik dipercayakan bahwa konsumen akan memiliki 

keyakinan untuk menjatuhkan pilihan pada suatu produk atau jasa tertentu.  

Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya antara lain oleh Usman, B. 

2011, yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor marketing mix yang terdiri dari product, 

price, place, promotion, people, physical evidence, process, menjadi faktor kunci dalam 
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meningkatkan brand image perguruan tinggi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Hadi, D. L., Kumadji, S. dan Yulianto, E. 2015, menyimpulkan bahwa variabel Service 

Marketing Mix memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel citra merek. Berdasarkan 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

bauran pemasaran jasa dengan citra merek. 

 

4.8.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap  Citra Merek 

Pembahasan hasil analisis kualitas pelayanan terhadap  citra merek baik  secara  parsial  

maupun simultan, dari hasil analisis ditemukan bahwa kualaitas pelayanan berpengaruh 

secara signifikan terhadap citra merek, hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan 

penerapan kualitas pelayanan sudah cukup optimal dalam menggunakan instrumen 

reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles, sehingga akan berdampak 

pada meningkatnya citra merek perguruan tinggi.  

Menurut Setiadi, N. J. 2008, Image atau citra adalah realitas, oleh karena itu jika 

komunikasi pasar tidak cocok dengan realitas, secara normal realitas akan menang. Citra 

akhirnya akan menjadi baik, ketika konsumen mempunyai penaglaman yang cukup dengan 

realitas baru. Realitas baru yang dimaksud yaitu bahwa sebenarnya organisasi bekerja lebih 

efektif dan mempunyai kinerja yang baik. Manfaat yang bisa diperoleh perusahaan yang 

telah memuaskan pelanggannya melalui penyampaian pelayanan yang berkualitas 

diantaranya ialah citra perusahaan (Corporate image). 

Penelitian yang dilakukan oleh Irawati, N. dan Primadha, R. 2008, tentang pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap brand image pada unit rawat jalan poliklinik menyimpulkan 

bahwa secara parsial bukti fisik  dan daya tanggap terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap brand image. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. Kualitas pelayanan mampu 

menjelaskan secara langsung terhadap citra merek. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saleem, H. dan Raja, N. S. 2014; Malik, M. E. 2011 dan 

Thamrin, H. M., 2007, menemukan kesimpulan yang sama bahwa kualitas pelayanan  yang 

tediri dari 5 dimensi kualitas (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy ) 

berpengaruh signifikan terhadap brand image. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kualitas pelayanan dengan citra merek perguruan tinggi swasta. 

 

4.8.3.  Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Kepuasan 

Pembahasan hasil analisis bauran pemasaran jasa terhadap kepuasan mahasiswa 

ditemukan bahwa bauran pemasaran jasa berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

mahasiswa, hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan penerapan bauran pemasaran 

jasa sudah cukup optimal dalam menggunakan instrumen produk, harga, promosi, tempat, 

proses, sumber daya manusia dan bukti phisik, sehingga akan berdampak pada 

meningkatnya kepuasan mahasiswa.  

Penelitian oleh Gultom, D. K., Ginting, P., dan Sembiring, B.K.F. 2014, menyimpulkan 

bahwa bauran pemasaran jasa (produk, biaya pendidikan, tempat, promosi, proses, orang, 

bukti fisik) dan kualitas pelayanan (bukti langsung, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan 

empati) berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa, demikian juga penelitian oleh Magatef, 

S. G. 2015, yang menyimpulkan bahwa dari semua unsur pemasaran jasa, terutama produk & 

promosi memiliki pengaruh kuat pada kepuasan, di samping harga dan distribusi juga faktor 

signifikan berpengaruh, sedangkan penelitian Niharika, 2015, menyimpulkan bahwa bauran 

pemasaran jasa dan benchmarking mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kualitas produk dan 

harga memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepuasan pelanggan serta loyalitas 

konsumen, sedangkan promosi dan tempat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
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kepuasan pelanggan dan loyalitas konsumen. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara bauran pemasaran jasa dengan 

kepuasan mahasiswa pada perguruan tinggi swasta.  

 

4.8.4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Hasil analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa ditemukan bahwa 

kulaitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, hal ini 

mengindikasikan bahwa perencanaan dan penerapan kualitas pelayanan sudah cukup optimal 

dalam menggunakan instrumen tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy, 

sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepuasan mahasiswa.  

Menurut Pizam, A. dan Taylor, E. 1999, menyatakan bahwa dimensi kualitas jasa dan 

kepuasan konsumen meliputi aspek: reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan 

tangibles.  

Penelitian yang dilakukan oleh Farahmandian, S., Minavand, H. dan Afshardost, M. 

2013, menemukan bahwa mahasiswa merasa puas dengan kualitas layanan yang ditawarkan 

di universitas, faktor fasilitas, jasa konsultasi, kurikulum, dan bantuan keuangan berdampak 

positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Penelitian oleh Arokiasamy, et al 

(2012) menemukan sepuluh konstruksi utama kualitas pelayanan yaitu mengajar, dukungan 

administrasi/manajemen, transportasi, perpustakaan, lab. komputer & lab. umum, akomodasi, 

kesehatan; olahraga, sarana ibadah, dan fasilitas kelas. Hasilnya menunjukkan bahwa sepuluh 

konstruksi utama kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa 

pada institusi pendidikan tinggi swasta. 

Penelitian oleh Gultom, D. K., Ginting, P., dan Sembiring, B.K.F. 2014; Mc. Dougall., 

Gordon, H. G. dan Terrence,  L. 2000; Thamrin, H. M., 2007, Hasan,  H. F. A.  2008; 

Lombonea, I. 2012; Wahyuningsih, T., Sunarto dan Noviani, L. 2013, pada prinsipnya 

memiliki kesimpulan yang sama yaitu memberikan dukungan terhadap SERVQUAL yang 

dikemukakan oleh Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. dan Berry, L. L. 1985. Kesimpulan 

penelitian menyatakan bahwa dimensi kualitas pelayanan (bukti langsung, kehandalan, 

ketanggapan, jaminan, dan empati) berpengaruh terhadap kepuasan. Sedangkan penelitian 

Taman, A., et al. 2013, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kualitas pelayanan (keandalan, ketulusan, keberwujudan, ketanggapan) terdahap kepuasan 

mahasiswa, sedangkan jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan mahasiswa pada perguruan tinggi 

swasta. 

 

4.8.5. Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan Terhadap     Citra 

Merek 
 

Hasil analisis yang mengkaji pengaruh bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan 

terhadap citra merek perguruan tinggi baik secara parsial maupun secara simultan 

menunjukan bahwa bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap citra merek. Hal ini menandakan bahwa hubungan anatara bauran 

pemasaran jasa dan kualitas pelayanan memiliki hubungan secara bersama-sama 

memberikan kontribusi pada citra merek perguruan tinggi swasta.  

Temuan ini didukung dari hasil penelitian sebelumnya oleh Saleem, H. dan Raja, N. 

S. 2014,  yang menyimpulkan bahwa kualitas layanan yang tinggi mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, kepuasan pelanggan akan memperkuat loyalitas pelanggan, kualitas layanan yang 

tinggi mempengaruhi brand image. Penelitian oleh Malik, M. E. 2011, menyimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan  yang tediri dari 5 dimensi kualitas berpengaruh terhadap brand image. 

Penelitian oleh Thamrin, H. M. 2007, menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

http://www.emeraldinsight.com/author/McDougall%2C+Gordon+HG
http://www.emeraldinsight.com/author/Levesque%2C+Terrence
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terhadap kepuasan anggota, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap citra merek koperasi, 

kepuasan anggota berpengaruh terhadap citra koperasi dan citra koperasi berpengaruh 

terhadap loyalitas anggota. Sementara penelitian oleh Irawati, N. dan Primadha, R. 2008, 

menyimpulkan bahwa secara parsial bukti fisik dan daya tanggap terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap  brand image. 

Temuan diatas sesuai dengan pendapat Heskett, J. L.W., Earl S. J. R. dan Leonard A. S. 

1997, menyatakan dalam putting employee first bahwa people (employee) dalam jasa adalah 

orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktifitas perusahaan, dan 

merupakan faktor yang memegang peran penting bagi semua organisasi. Karena unsur 

people ini bukan hanya memainkan peranan penting dalam bidang produksi atau operasional 

saja, tetapi juga dalam melakukan hubungan kontak langsung dengan pelanggan. Perilaku 

orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting dalam mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang ditawarkan dan image perusahaan jasa yang bersangkutan. 

. 

4.8.6. Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan Terhadap    

Kepuasan 

Berdasarkan   hasil   analisis   yang mengkaji pengaruh   bauran pemasaran  jasa  dan  

kualitas  pelayanan  berpengaruh terhadap  kepuasan mahasiswa baik secara parsial maupun 

simultan. Temuan penelitian ini menjelaskan  bahwa  bauran  pemasaran  jasa  dan  kualitas  

pelayanan  memiliki  peran  signifikan  dalam  meningkatkan  kepuasan  mahasiswa. Oleh  

karena itu dalam mendesain bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan diperlukan 

penyediaan berupa sistem perencanaan yang terkait antara bauran pemasaran jasa dengan 

kualitas pelayanan.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel bauran pemasaran jasa dan kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa baik secara parsial maupun secara 

simultan. Kualitas pelayanan berkaitan dengan value organisasi, visi dan tujuan organisasi, 

maka dapat diharapkan  hal  tersebut  memiliki  pengaruh  yang  lebih  luas, ini  berarti  

memiliki dampak langsung yang lebih banyak terhadap persepsi tentang customer value dan 

loyalitas konsumen (Palmer, A. dan Ponsonby, S. 2000).  

Hasil analisis yang mengkaji pengaruh bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan mahasiswa perguruan tinggi baik secara parsial maupun secara simultan 

menunjukan bahwa bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa hubungan anatara 

bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan memiliki hubungan secara bersama-sama 

memberikan kontribusi pada kepuasan mahasiswa perguruan tinggi swasta. 

Hasil riset Lovelock, C. 2007, menyimpulkan bahwa “customer satisfaction is a short 

term emotional reaction to a specific service performance“. Kepuasan konsumen merupakan 

luapan emosi jangka pendek dari konsumen dalam merespon kinerja bauran pemasaran jasa 

yang diberikan oleh penyedia jasa secara spesifik, yaitu kinerja bauran pemasaran jasanya, 

sehingga semakin sesuai kinerja bauran pemasaran jasa dengan harapan konsumen, maka 

konsumen akan merasakan puas atas jasa yang diberikan. Sedangkan Heskett, J. L.W., Earl 

S. J. R. dan Leonard A. S. 1997, menyatakan terdapat hubungan antara kepuasan dengan nilai 

jasa (customer satisfaction linked to service value), semakin sesuai nilai jasa yang diharapkan 

konsumen dengan nilai jasa yang dirasakan konsumen, maka konsumen semakin puas, 

sedangkan sesuai atau tidaknya nilai jasa dengan harapan konsumen tergantung pada 

pelaksanaan program bauran pemasaran bagi perusahaan jasa yang berorientasi pada 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gultom, D. K., Ginting, P., 

dan Sembiring, B.K.F. 2014, menyimpulkan bahwa bauran pemasaran jasa (produk, biaya 

pendidikan, tempat, promosi, proses, orang, bukti fisik) dan kualitas pelayanan (bukti 
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langsung, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa, sedangkan penelitian Niharika, 2015, menyimpulkan bahwa bauran pemasaran 

jasa dan benchmarking mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara bauran pemasaran 

jasa dan kualitas pelayanan dengan kepuasan mahasiswa pada perguruan tinggi swasta. 

 

4.8.7.  Pengaruh Citra Merek Terhadap Kepuasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel citra merek berpengaruh terhadap 

kepuasan mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jambi. Temuan penelitian 

menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan citra merek terhadap kepuasan, oleh karena 

itu Peguruan Tinggi Swsta di Provinsi Jambi harus benar-benar memperhatikan citra merek 

perguruan tinggi mereka disamping memperhatikan faktor-faktor lain yang akan dapat 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Menurut Zeithaml et al. (2009), kualitas layanan 

merupakan anteseden dari kepuasan. Selanjutnya, citra merek perusahaan/lembaga juga 

memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan. Citra merek yang positif berdampak pada 

kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, tanpa citra merek yang positif dipersepsikan 

mahasiswa, tidak akan mampu memberikan kepuasan mahasiswa 

 Temuan peneiltian ini sejalan dengan penelitian Neupane, R. (2015) yang 

menyimpulkan bahwa citra supermarket (perusahaan) memiliki hubungan yang positif 

dengan keinginan untuk membeli ulang dan keinginan untuk merekomendasikan 

supermarket kepada orang lain; kedua, konsumen supermarket (perusahaan) 

mempertimbangkan keseluruhan dimensi citra supermarket untuk mewujudkan loyalitasnya, 

yaitu dengan membeli ulang dan merekomendasikan supermarket kepada orang lain. Dengan 

dimensi yang berpengaruh terhadap loyalitas konsumen adalah dimensi harga dan pelayanan; 

Ketiga, produk, harga, pelayanan, lokasi sebagai dimensi citra secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan dimensi yang mempengaruhi secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen adalah produk dan harga. 

Penelitian Charles, D., et al. 2016, menyimpulkan bahwa merek adalah anteseden 

utama kekuatan  mempengaruhi kepuasan, kepercayaan, dan komitmen bagi mahasiswa di 

perguruan tinggi, sedangkan penelitian oleh Wong, A., Woo, A. dan Tong, C. 2016, 

menyimpulkan bahwa loyalitas dan citra sekolah memiliki pengaruh moderat terhadap 

kepuasan dan reputasi perguruan tinggi, adapun penelitian oleh Mulyono, H. 2016, 

kesimpulannya adalah empat hipotesis yang mengambil pengaruh positif dan signifikan 

dimana Kepuasan memiliki pengaruh paling besar, namun brand image tidak mempengaruhi 

kepuasan, sedangkan penelitian oleh Bahram, K., Bahareh, M. R dan Omid, A. 2012, 

menyimpulkan bahwa citra merek universitas memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kepuasan dan loyalitas mahasiswa pada universitas di Teheran. Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan citra merek dengan 

kepuasan mahasiswa pada perguruan tinggi swasta. 

 

4.8.8. Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa, Kualitas Pelayanan dan Citra Merek 

Terhadap  Kepuasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bauran pemasaran jasa,  kualitas 

pelayanan dan citra merek berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa baik secara parsial 

maupun secara simultan, juga berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung melalui 

variabel citra merek. 

Kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai evaluasi kesadaran dan kecintaan 

pelanggan terhadap barang atau jasa yang telah disampai kepadanya oleh produsen tertentu, 

kepuasan dipengaruhi oleh tingkat harapan atas kualitas jasa (Birgelen, M. V.; Ruyter, K. D. 

dan Wetzels, M. 2000). Kepuasan pelanggan adalah hasil dari perbandingan antara harapan 
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produk atau jasa dan kenyataan yang diterima seseorang maka memunculkan dua 

kemungkinan yang pertama adalah bila penjual memberikan informasi yang berlebihan 

terhadap pelanggan, maka pelanggan akan mempunyai pengharapan yang terlalu tinggi, 

sehingga berakibat ketidakpuasan jika penjual tidak dapat memenuhi informasinya. 

Kemungkinan kedua adalah bila penjual tidak dapat memenuhi informasi kepada pelanggan, 

maka pelanggan akan kurang tertarik (harapannya rendah) pada produk atau pelayanan 

tersebut, sehingga transaksi tidak akan terjadi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Niharika, 2015, menyimpulkan bahwa bauran pemasaran 

jasa dan benchmarking mempengaruhi kepuasan pelanggan, penelitian Magatef, S. G. 2015, 

menyimpulkan bahwa dari semua unsur pemasaran jasa, terutama produk & promosi 

memiliki pengaruh kuat pada kepuasan, di samping harga dan distribusi juga faktor 

signifikan berpengaruh, penelitian Arokiasamy, A.R.A. dan Abdullah, A.G. 2012, 

menyimpulkan bahwa  sepuluh konstruksi utama kualitas pelayanan yaitu mengajar, 

dukungan administrasi/manajemen, transportasi, perpustakaan, labaoratorium komputer & 

laboratorium umum, akomodasi, kesehatan; olahraga, sarana ibadah, dan fasilitas kelas 

menunjukkan bahwa sepuluh konstruksi utama kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan mahasiswa pada institusi pendidikan tinggi swasta, penelitian Gultom, D. 

K., Ginting, P., dan Sembiring, B.K.F. 2014, menyimpulkan bahwa bauran pemasaran jasa 

(produk, biaya pendidikan, tempat, promosi, proses, orang, bukti fisik) dan kualitas 

pelayanan (bukti langsung, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa, penelitian Taman, A., et al. 2013, menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas Pelayanan (keandalan, ketulusan, 

keberwujudan, ketanggapan) terdahap kepuasan mahasiswa, sedangkan jaminan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa.   

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra merek dengan kepuasan 

mahasiswa pada perguruan tinggi swasta. Dengan demikian, maka diperlukan strategi dengan 

merumuskan tujuan, pemetaan strategi dengan mengevaluasi bauran pemasaran jasa, kualitas 

pelayanan, citra merek dalam menciptakan kepuasan mahasiswa perguruan tinggi swasta. 

 

4.9. Keterbatasan Penelitian 

Sebagaimana penelitian-penelitian lainnya, penelitian ini tidak terlepas dari berbag1 

kualitas pelayanan, citra merek dan kepuasan. Penggunaan pendekatan single method ini 

berpotensi untuk mendatangkan bias dalam hubungan-hubungan antar konstruk sebagai 

akibat dari common method variance, yaitu berupa bias-bias dan predisposisi individual. 

Akan tetapi, keterbatasan dalam penelitian ini sudah diantisipasi sebelumnya yakni dengan 

menggunakan responden yang   berasal   dari   populasi  yang   beragam dan dengan 

menggunakan ukuran sampel yang cukup besar.  Hasil-hasil  pengujian  reliabilitas  konstruk 

menunjukkan hasil-hasil yang dapat diterima dalam model, sehingga keterbatasan dalam 

penelitian ini tidak sampai mengganggu hasil-hasil penelitian secara keseluruhan. 

 

4.10. Temuan Penelitian  

1. Terdapat beberapa variabel yang dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa pada 

perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi yaitu bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan 

dan citra merek perguruan tinggi. Peneliti-peneliti sebelumnya tidak memasukkan variabel 

citra merek sebagai variabel intervening. Berdasarkan pengujian ditemukan bahwa 

variabel citra merek sebagai variabel intervening dapat meningkatkan kepuasan 

mahasiswa perguruan tinggi swasta. 

2. Model penelitian dengan menambahkan variabel citra merek sebagai kebaharuan dalam 

model penelitian ini menghasilkan temuan pengaruh yang lebih baik terhadap kepuasan 
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mahasiswa dibandingkan dengan tanpa memasukkan variabel citra merek. Hal ini dapat 

dilihat dari perbandingan hasil nilai R square dengan memasukkan variabel citra merek 

lebih besar dari model tanpa variabel citra merek (49,6 > 44,3). 

3. Model penelitian dengan menambahkan indikator kejujuran dalam dimensi proses pada 

variabel bauran pemasaran jasa sebagai kebaharuan dalam model penelitian ini 

menghasilkan temuan pengaruh yang lebih baik terhadap kepuasan mahasiswa 

dibandingkan dengan tanpa memasukkan indikator kejujuran. Hal ini dapat dilihat dari 

perbandingan hasil nilai R square dengan memasukkan indikator kejujuran lebih besar 

dari model tanpa indikator kejujuran (38,0 > 33,5). 

4. Penelitian ini memberikan dukungan terhadap penelitian sebelumnya dimana variabel 

bauran pemasaran jasa dapat meningkatkan kepuasan seperti penelitian oleh Gultom, D. 

K., Ginting, P., dan Sembiring, B.K.F. 2014; Magatef, S. G. 2015 dan Niharika, 2015. 

Penelitian ini juga memberikan dukungan terhadap penelitian sebelumnya dimana 

variabel kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepuasan seperti penelitian oleh Dougall., 

Gordon, H. G. dan Terrence,  L. 2000; Farahmandian, S., Minavand, H. dan Afshardost, 

M. 2013; Arokiasamy, A.R.A. dan Abdullah, A.G. 2012; Thamrin, H. M., 2007; Hasan,  

H. F. A.  2008; Taman, A., et al. 2013; Lombonea, I. 2012;  Wahyuningsih, T., Sunarto 

dan Noviani, L. 2013. Penelitian ini juga memberikan dukungan terhadap penelitian 

sebelumnya dimana variabel citra merek dapat meningkatkan kepuasan seperti penelitian 

oleh Silva, D. R. V. dan Alwi, S. S. F. 2008, bahwa citra merek yang positif berdampak 

pada kepuasan pelanggan.  

5. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa variabel yang dominan dari tiga variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan. Pada kualitas pelayanan yang 

memiliki lima dimensi menunjukkan semua dimensi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan termasuk dimensi jaminan atau assurance. Hasil penelitian ini tidak 

sama dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Taman, A., et 

al. 2013, yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas 

pelayanan (keandalan, ketulusan, keberwujudan, ketanggapan) terdahap kepuasan 

mahasiswa, sedangkan jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

mahasiswa. 

6. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepuasan dapat dipengaruhi secara langsung dan 

tidak langsung oleh variabel citra merek dan pengaruhnya adalah signifikan. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wu, C. C., et al. 2011, yang 

menyimpulkan bahwa  kualitas pelayanan dan citra merek berpengaruh langung dan 

positif  terhadap kepuasan pelanggan.  

7. Perbedaan hasil temuan ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari beberapa 

aspek antara lain, aspek lokasi dimana penelitian yang fokus pada jasa pendidikan tinggi 

sudah banyak dilakukan terutama di luar negeri seperti di Malaysia seperti Farahmandian, 

S., Minavand, H. dan Afshardost, M. 2013; Arokiasamy, A.R.A. dan Abdullah, A.G. 

2012; Hasan,  H. F. A.,  2008;  Chen, C. F.  dan Chen, C. T. 2014. Di Indonesia penelitian 

yang fokus kepada jasa pendidikan di perguruan tinggi juga sudah banyak dilakukan 

antara lain Gultom, D. K., Ginting, P., dan Sembiring, B.K.F. 2014; Lombonea, I. 2012; 

Wahyuningsih, T., Sunarto dan Noviani, L. 2013; Usman, B. 2011; Wuryan, H. S. dan 

Legowo, D. 2009, akan tetapi khusus di Provinsi Jambi sepengetahuan peneliti belum 

pernah dilakukan terutama menyangkut model dan variabel-variabel pada penelitian ini. 

8. Perbedaan dari sisi alat analisis yang dilakukan dengan penelitian ini adalah metode 

analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan alat analisis 

regresi linier berganda (Gultom, D. K., Ginting, P., dan Sembiring, B.K.F. 2014; Magatef, 

S. G. 2015; Mc. Dougall., Gordon, H. G. dan Terrence,  L. 2000; Arokiasamy, A.R.A. dan 

Abdullah, A.G. 2012; Hasan,  H. F. A. 2008; Taman, A. et al.; Wahyuningsih, T., Sunarto 

http://www.emeraldinsight.com/author/McDougall%2C+Gordon+HG
http://www.emeraldinsight.com/author/Levesque%2C+Terrence
http://www.emeraldinsight.com/author/McDougall%2C+Gordon+HG
http://www.emeraldinsight.com/author/Levesque%2C+Terrence
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dan Noviani, L. 2013; Malik, M. E. 2011; Irawati, N. dan Primadha, R. 2008; Thakur, S. 

dan Singh, A. P. 2012; Kavosh, K. dan Asadi, A. 2014), disamping itu beberapa peneliti 

menggunakan alat analisis analisis jalur (Hadi, D. L., Kumadji, S. dan Yulianto, E. 2015; 

Wuryan, H. S. dan Legowo, D. 2009), sebagian lagi dengan alat analisis analisis faktor 

(Farahmandian, S., Minavand, H. dan Afshardost, M. 2013; Lombonea, I. 2012; Sondoh, 

S. L., et al, 2007), sedangkan pada penelitian ini menggunakan alat analisis Model 

persamaan struktural (SEM ), yang pada penelitian sebelumnya belum banyak digunakan.  

9. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara lain dari sisi 

variabel penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya sama-sama memasukkan variabel 

bauran pemasaran jasa dan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan (Gultom, D. K., 

Ginting, P., dan Sembiring, B.K.F. 2014), sebagian lagi sama-sama memasukkan variabel 

bauran pemasaran jasa, citra merek dan kepuasan (Gronholdt, L., Martensen, A., dan 

Kristensen, K. 2000; Kavosh, K. dan Asadi, A. 2014), sedangkan peneliti yang sama-sama 

memasukkan variabel kualitas pelayanan, citra merek dan kepuasan (Wu, C. C., et al. 

2011; Saleem, H. dan Raja, N. S. 2014), adapun peneliti yang sama-sama memasukkan 

variabel kualitas pelayanan dan kepuasan seperti (Farahmandian, S., Minavand, H. dan 

Afshardost, M. 2013; Arokiasamy, A.R.A. dan Abdullah, A.G. 2012; Hasan,  H. F. A. 

2008; Lombonea, I. 2012), peneliti yang sama-sama meneliti variabel bauran pemasaran 

jasa dan citra merek (Usman, B. 2011; Hadi, D. L., Kumadji, S. dan Yulianto, E. 2015),  

peneliti yang sama-sama meneliti variabel kualitas pelayanan dan citra merek (Malik, M. 

E. 2011; Thamrin, H. M., 2007; Irawati, N. dan Primadha, R. 2008), adapun peneliti yang 

memasukkan variabel kualitas pelayanan dan citra merek (Sondoh, S. L., et al., 2007, 

Wuryan, H. S. dan Legowo, D. 2009; Neupane, R. 2015; Chen, C. F.  dan Chen, C. T. 

2014), sedangkan peneliti yang sama-sama memasukkan variabel  citra merek dan 

kepuasan (Thakur, S. dan Singh, A. P. 2012;  Kavosh, K. dan Asadi, A. 2014). 

10. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh para ahli antara lain oleh 

Lovelock, C. 2007, bahwa bauran pemasaran jasanya dapat meningkatkan citra merek dan 

kepuasan, Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. dan Berry, L. L. 1988; Lovelock, C. dan 

Wright, L. K. 2002, lima unsur kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan 

pelanggan, Kotler, P. dan Amstrong, G. 2013, kualitas jasa atau pelayanan mempunyai 

peranan penting untuk membentuk kepuasan pelanggan, Zeithaml, V. A. dan Bitner, M. J. 

2009, citra yang baik dapat mempengaruhi persepsi kualitas, nilai dan kepuasan 

konsumen.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
 

1. Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden terhadap bauran pemasaran jasa 

menyatakan bauran pemasaran jasa perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi secara  

umum  sudah baik. Adapun pernyataan yang dinilai paling tinggi oleh mahasiswa 

terhadap bauran pemasaran jasa perguruan tinggi di Provinsi Jambi adalah pada 

pernyataan “Jasa pendidikan yang diberikan tidak melanggar hukum dan norma”, 

sedangkan pernyataan mahasiswa yang dinilai paling rendah adalah pernyataan “ruang 

kuliah dan fasilitas perkuliahan mencukupi dalam mendukung kelancaran kuliah”, namun 

demikian skor ini masuk dalam kategori netral atau cukup baik. 

2. Tanggapan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan menjelaskan bahwa mahasiswa 

menyatakan kualitas perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi secara  umum  

menyatakan sudah baik. Adapun pernyataan yang dinilai paling tinggi adalah pada 

pernyataan “dosen dan karyawan berpenampilan rapi dan sopan” dengan skor rata-rata 

masuk dalam rentang skala baik, sedangkan pernyataan mahasiswa yang dinilai paling 

rendah adalah pernyataan “peralatan pendukung pelayanan dan perkuliahan yang 

mutakhir / terbaru”, dengan skor rata-rata masuk dalam kategori skala netral atau cukup 

baik. 

3. Tanggapan mahasiswa terhadap citra merek perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi 

secara  umum  sudah baik. Adapun pernyataan yang dinilai paling tinggi adalah pada 

pernyataan “nama perguruan tinggi tempat saya kuliah lebih mudah diingat dibanding 

dengan nama PTS lain” dengan skor rata-rata masuk dalam rentang skala baik, adapun 

pernyataan mahasiswa yang dinilai paling rendah adalah pernyataan “perguruan tinggi 

tempat saya kuliah memiliki keunggulan fasilitas pendukung dibandingkan dengan PTS 

lainnya” dengan total skor masuk dalam kategori skala netral atau cukup baik. 

4. Tanggapan mahasiswa terhadap kepuasan mahasiswa menjelaskan bahwa mahasiswa 

menyatakan kepuasan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi secara  

umum  sudah baik. Adapun pernyataan yang dinilai paling tinggi oleh mahasiswa adalah 

pada pernyataan “perguruan Tinggi tempat saya kuliah membeikan kinerja sesuai dengan 

harapan mahasiswa” dengan skor rata-rata masuk dalam rentang skala baik, sedangkan 

pernyataan mahasiswa yang dinilai paling rendah adalah pernyataan “perguruan Tinggi 

tempat saya kuliah memberikan manfaat yang sesuai dengan biaya yang  dikeluarkan 

mahasiswa” namun rata-rata  skor masih masuk dalam kategori skala baik. 

5. Dari hasil pengunjian hipotesis dari hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 8 dapat 

disimpulkan bahwa seluruh  goodness  of  indek  secara  umum  sesuai  data  dan  model  

yang  diajukan. Dari hasil   evaluasi terhadap model yang diajukan ternyata dari seluruh 

kreteria yang digunakan menunjukkan adanya hasil yang baik.  Berarti model sesuai 

dengan data. Hal ini terlihat pada hasil model pada Goodness of fit index memenuhi 

ukuran yang telah disyaratkan, artinya model ini  dapat dianalisis.  

6. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa secara parsial bauran pemasaran jasa, kualitas 

pelayanan dan citra merek berpengarauh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. 

Secara simultan menunjukkan bahwa bauran  pemasaran  jasa, kualitas  pelayanan dan 

citra merek berpengaruh  secara simultan terhadap    kepuasan    mahasiswa. Jadi secara 

umum dapat disimpulkan bahwa bauran  pemasaran  jasa, kualitas  pelayanan dan citra 

merek berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa.  

7. Hasil analisis koefisien path pengaruh  tidak langsung  antara variabel bauran pemasaran 

jasa terhadap kepuasan mahasiswa melalui citra merek sebagai variabel intervening 

diperoleh melalui hasil kali antara   pengaruh   langsung   antara bauran pemasaran jasa 

terhadap kepuasan  mahasiswa koefisen  jalur. Hasilnya bahwa bauran pemasaran jasa 
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berpengaruh tidak langsung terhadap kepuasan  mahasiswa melalui citra merek. 

Sementara dari hasil analisis koefisien path pengaruh tidak langsung antara  variabel 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa diperoleh melalui hasil kali antara 

pengaruh   langsung   antara   kualitas   pelayanan  terhadap   kepuasan mahasiswa didapat 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh tidak langsung terhadap kepuasan mahasiswa 

melalui citra merek. 

8. Hasil analisis menemukan bahwa dari variabel bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan 

dan citra merek diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan merupakan variabel yang 

lebih dominan mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Model penelitian dengan 

menambahkan variabel citra merek sebagai variabel intervening sekaligus sebagai 

kebaharuan dalam model penelitian, menghasilkan temuan pengaruh yang lebih baik 

terhadap kepuasan mahasiswa, demikian juga penambahan dimensi kejujuran juga 

menghasilkan pengaruh yang lebih baik terhadap kepuasan mahasiswa. 

 

5.2. Saran 

Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta 

1. Bukti empirik menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa dapat 

dilakukan dengan meningkatkan variabel-variabel bauran pemasaran jasa, kualitas 

pelayanan dan citra merek. Oleh akrena itu ketiga variabel ini patut menjadi petimbangan 

dalam menyusun rencana strategik perguruan tinggi swasta. Untuk menjadi perguruan 

tinggi yang dapat memenuhi harapan dan kepuasan mahasiswa maka dapat dilakukan 

dengan menerapkan variabel bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra merek. 

2. Perubahan dalam lingkungan seperti persaingan pasar dan perkembangan teknologi 

menuntut perguruan tinggi swasta untuk selalu berbenah diri dan menemukan strategi 

terbaik guna tercapainya tujuan organisasi. Salah satu konsep yang dapat diterapkan dan 

disarankan adalah kebijakan strategik perguruan tinggi swasta yang berorientasi kepada 

kepuasan mahasiswa. Untuk itu perguruan tinggi swasta perlu mempersiapkan beberapa 

hal dimana dari hasil penelitian ditemukan bahwa variabel yang dapat memperkuat 

kepuasan mahasiswa adalah bauran pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan citra merek. 

Dengan demikian perguruan tinggi swasta terlebih dahulu mempersiapkan ketiga variabel 

tersebut.  

3. Perguruan tinggi swasta harus melakukan perubahan yang mendasar berkaitan dengan 

kualitas sumber daya manusia. Tindakan yang harus dilakukan antara lain adalah 

peningkatan kemampuan sumber daya manusia melaui pelatihan, peningkatan melalui 

pendidikan, perencanaan terhadap kebutuan sumber daya manusia, menetapkan kualifikasi 

sumber daya manusia dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang dilakukan harus diikuti dengan sistem pengawasan 

yang ketat, agar apa yang menjadi tujuan perguruan tinggi akan dapat tercapai dengan 

baik. 

 

Bagi para peneliti 

1. Penelitian ini memilih objek adalah perguruan tinggi swasta. Diharapkan dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan, maka para peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian pada perguruan tinggi negeri, sehingga akan dapat dilihat apakah terdapat 

persamaan ataukah perbedaan diantara kedua kelompok perguruan tinggi tersebut, serta 

untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan 

antara lain oleh Gultom, D. K., Ginting, P., dan Sembiring, B.K.F. 2014; Farahmandian, 

S., Minavand, H. dan Afshardost, M. 2013; Arokiasamy, A.R.A. dan Abdullah, A.G. 

2012;  Taman, A., et al. 2013; Negricea, C. I., Edu, T., dan Avram, E. M. 2013; Wuryan, 
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H. S. dan Legowo, D. 2009; Chen, C. F.  dan Chen, C. T. 2014; Charles, D. et al. 2016; 

Wong, A., Woo, A. dan Tong, C. 2016; Bahram, K. Bahareh, M. R dan Omid, A. 2012)  

2. Para peneliti lain disarankan untuk mencoba meneliti dengan memasukkan variabel-

variabel lain sebagai variabel exogen atau independen disamping variabel yang seudah 

dimasukkan dalam penelitian ini. Hal yang sama juga terhadap variabel endogen atau 

dependennya juga dapat di tambah atau diganti dengan variabel lain, demikian juga 

variabel interveningnya, seperti variabel kepercayaan (Marzuki, 2006), loyalitas 

konsumen (Thamrin, H. M., 2007; Saleem, H. dan Raja, N. S. 2014) nilai hidup, Chen, C. 

F.  dan Chen, C. T. 2014,  reputasi perguruan tinggi, Wong, A., Woo, A. dan Tong, C. 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aaker, D. A. dan Jacobson, R. 2001. “The value  relevance  of brand attitude in high 

technology markets”. Journal of Marketing Research, Vol. XXXVIII, 485‐493. 

Allen, D.R. dan Rao, T.R. 2000. Analysis of Customer Satisfaction Data. A Comprehensive 

guide to multivariate statistical analysis in customer satisfaction, loyalty and service 

quality research. ASQ Quality Press Milwaukee, Wisconsin. 

Alshurideh, M., Al Kurd, B.H., Vij, A., Obeidat, Z dan Naser, A. 2016.  “International  

Business Research”.  Vol.  9,  No.  9;  2016 ISSN  1913-9004 E-ISSN 1913-9012. 

Published by Canadian Center of Science and Education. 2016. 

Arokiasamy, A.R.A. dan Abdullah, A.G. 2012. “Service Quality And Students’ Satisfaction 

At Higher Learning Institutions: A Case Study Of Malaysian University 

Competitiveness”. International Journal of Management and Strateg. (IJMS) 2012, 

Vol. No.3, Issue 5, July-Dec.2012. 

Arbuckle, J.L. dan W. Worthke.  2000.  Amos 7.0 User’s Guide.  Development Corporation,  

USA.  

Baldauf, A., David, W. C. dan Nigel, F. P. 2001. “ Examining the Consequences of Sales 

Management Control Strategies in European Field Sales rganizations, International”. 

Marketing Review, 18 (5):474 – 508. 

Bahram, K. Bahareh, M. R dan Omid, A. 2012. “University intellectual image impact on 

satisfaction and loyalty of students (Tehran selected universities)”. African Journal of 

Business Management, Vol.6 (37), pp. 10205-10211, 19 September, 2012. ISSN 1993-

8233 ©2012 Academic Journals. 

Birgelen, M. V., Ruyter, K. D. dan Wetzels, M. 2000. “The Impact of Incomplete 

Information on the Use of Marketing Research Intelligence in International Service 

Settings”. Journal of Service Research, Vol. 2, No. 4. 

Brown, S. dan Peterson, R. A. 1994. “The Effect of Effort on Sales Performance and Job 

Satisfaction”. Journal of Marketing, 58 (April):70-80. 

Charles, D., Savvas, P., Eleftherios, A. dan Michael B. 2016. “The Role of Brand 

Attachment Strength In Higher Education”. Elsevier, Journal  of Business 

Research, 69 (2016) 3049–3057. 

Chen, C. F.  dan Chen, C. T. 2014. “The Effect of Higher Education Brand Images on 

Satisfaction and Lifetime Value from Students’ Viewpoint”. Kamla-Raj 2014 

Anthropologist, 17(1): 137-145 (2014). 

Edward. 2008. “Studi  Proses Sistem Kontrol Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Penjual: 

Sebuah Pengembangan Model Teoretikal Dan Pembuktian Empirik Pada Perusahaan-

Perusahaan Industri Pengolahan Di Jawa Tengah”. Disertasi. Program  Studi Doktor 

Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 

Ferdinand, A. 2000. Structural Equation Model dalam Penelitian. Edisi I Universitas 

Diponegoro. Semarang. 

Farahmandian, S., Minavand, H. dan Afshardost, M. 2013. “Perceived service  quality and 

student satisfaction in highereducation”. IOSR Journal of  Business and Management 

(IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 12, Issue 4 (Jul. - Aug. 2013), PP 65-

74. 

Forlap Dikti. 2016. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Jakarta. https://forlap.ristekdikti.go.id/. 

Gronholdt, L., Martensen, A., dan Kristensen, K. 2000. “The relationship between 

Experience”. Journal of Marketing, 56 (1), 6–21. 

Gultom, D. K., Ginting, P., dan Sembiring, B.K.F. 2014. “Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa 

Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Studi Manajemen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara”. Jurnal Manajemen 

& Bisnis, Vol 14 No. 01 April 2014. 

Gronroos, C. 2007. Service Management and Marketing: Customer Management in Service 

Competition.3
rd

 Edition. ISBN: 978-0-470-72748-5. 

Hadi, D. L., Kumadji, S. dan Yulianto, E. 2015. “Pengaruh Service Marketing Mix (Bauran 

Pemasaran Jasa) Terhadap Citra Merek Dan Dampaknya Pada Keputusan Pembelian 

(Survei Pada Peserta Lembaga Kursus Dan Pelatihan Royal English Toefl & Toeic 

Center Malang)”. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 24 No. 1 Juli2015. 

Hair J.R., Joseph, F., Rolph, E. A., Ronald, L. T. dan William, C. B. 1995. Multivariate Data 

Analysis With Readings. 4
th
 ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall 

International, Inc. 

Hasan,  H. F. A.  2008. “Service Quality and Student Satisfaction: A Case Study at Private 

Higher Education Institutions”. International Business Research, Vol. 1, No. 3 July, 

2008. 

Irawati, N. dan Primadha, R. 2008.  “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Brand  Image 

Pada Unit Rawat Jalan Poliklinik Penyakit Dalam Rsu Dr. Pirngadi Di Medan”. 

Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 1, Nomor 2, Mei 2008: 78 – 88. 

Kavosh, K. dan Asadi, A. 2014. “Study effects of marketing mix and company's image on 

brand equity Case study: Minoo industrial group”. International Research Journal of 

Applied and Basic Sciences Available online at www.irjabs.com, ISSN 2251-838X / 

Vol, 8 (10): 1534-1538. 

Kotler, P. dan Keller, K. L. 2012. Marketing Management (14
th
 ed.). New Jersey: Prentice-

Hall. 

Kotler, P. dan Amstrong, G. 2013. Principle of Marketing. 15
th
 edition. Pearson Education 

Limited, Inc., publishing as Prentice Hal. 

Lombonea, I. 2012. “Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan Universitas 

Sam Ratulangi Menggunakan Analisis Faktor”. Jurnal Mipa Unsrat, Online 1 (1) 52-

56. 

Lovelock, C. 2007. Manajemen Pemasaran Jasa. PT. Indeks Prantice Hall Mittal, Viskas, 

Ross. 

Lovelock, C. dan Wright, L. K. 2002. Service Marketing and Management. Prentice Hall 

International, Inc New Jersey. 

Marzuki. 2006. “Pengaruh Kejujuran Dan Kepercayaan AO (Account Officer) Terhadap 

Kepuasan Nasabah Di BMT Ugt Sidogiri Cabang Jombang”. Tesis. Universitas Darul 

'Ulum, Jombang, Jawa Timur. 

Malik, M. E. 2011. “Impact of Service Quality on Brand Image: Empirical Evidence from 

Hotel Industry”. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, 

Copy Right © 2011 Institute of Interdisciplinary Business Research 630. VOL 3, NO 

8 December 2011. 

Magatef, S. G. 2015. “The Impact of  Tourism Marketing Mix Elements on the Satisfaction 

of Inbound Tourists to Jordan”. International Journal of Business and Social Science, 

Vol. 6, No. 7; July 2015. 

Mc. Donald, M., Frow, P. dan Payne, A. 2011. Marketing Plans for Service Businesses, 

Wiley. 

Mc. Dougall., Gordon, H. G. dan Terrence,  L. 2000. "Customer satisfaction with services: 

putting perceived value into the equation", Journal of Services Marketing, Vol. 14 Iss: 

5, pp.392 - 410 

Mulyono, H. 2016. “Brand Awareness And Brand Image Of Decision Making On University”. 

Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.18, No. 2, September 2016: 163–173. 

http://www.emeraldinsight.com/author/McDougall%2C+Gordon+HG
http://www.emeraldinsight.com/author/Levesque%2C+Terrence


 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

Nofrinaldi. 2006. “Persepsi dan Pengaruh Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Terhadap 

Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Jiwa mandani”. Jurnal Manajemen Pelayanan 

Kesehatan,Vol 09, No. 02, pp. 65-71. 

Negricea, C. I., Edu, T., dan Avram, E. M. 2013. “Establishing Influence of Specific 

Academic Quality on Student Satisfaction”. Elsevier. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 116 (2014) 4430 – 4435.  

Niharika, 2015. “Effect Of  Marketing Mix On Customer Satisfaction”. International Journal 

of Science, Technology & Management, www.ijstm.com Volume No 04, Special Issue 

No. 01, May 2015 ISSN (online): 2394-1537. 

Neupane, R. 2015. “The Effects Of Brand Image On Customer Satisfaction And Loyalty 

Intention In Retail Super Market Chain UK”. International Journal of Social Sciences 

and Management A Rapid Publishing Journal.Vol-2(1) January, 2015. 

Ognedal, T. 2015. Morality in the Market. Department of Economic,  Unversity of Oslo, 

PB 1096 Blindern, 0317 Oslo Norway. 

Oliver, R. L. 2010. Satisfaction: a Behavioural Perspective on the Consumer. 2
nd

 ed. New 

York: M.E. Sharpe, Inc. 

Palmer, A. dan Ponsonby, S. 2000. “The Social Construction of New Marketing Paradigms 

The Influence Of Personal Perspective”. Journal of Marketing Management, Vol. 18, 

pp.173-92. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. dan Berry, L. L. 1988. “Refinement and Reassessment of 

the Serqual Seale”. Jurnal of Retailing, vol 67, No. 4 Winter, 1991. 

Parasuraman A., Zeithaml, V. A. dan Berry, L. L. 1985. “A Conceptual Model of Service 

Quality and Its Implication for Future Research”. Journal of Marketing, No.49. 

Pizam, A. dan Taylor, E. 1999. “Customer satisfaction and Its Measurement in Hospitality 

Enterprises”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 

11/7, pp. 326-339. 

Purwanto, B. M. 2005. “Does Gender Moderate The Effects of Role Stress on Salesperson 

Internal States and Performance?”. Colloqium Program S3 Ilmu Ekonomi Undip. 

Semarang. 

Simamora, B. 2007. Panduan Riset Perilaku Konsumen. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 

Saleem, H. dan Raja, N. S. 2014. “The Impact of Service Quality on Customer Satisfaction, 

Customer Loyalty and Brand Image: Evidence from Hotel Industry of Pakistan”. 

Middle-East Journal of Scientific Research, 19 (5): 706-711, 2014. 

Setiadi, N. J. 2008. Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian 

Pemasaran. Kencana. Jakarta. 

Sondoh, S. L., Omar, M. W., Wahid, N. A., dan Haru, I. I. A. 2007. “The Effect Of Brand 

Image On Overall Satisfaction And Loyalty Intention In The Context Of Color 

Cosmetic”. Asian Academy of Management Journal, Vol. 12, No. 1, 83–107, January 

2007. 

Steenkamp, J. E. M., Vincent R. N., Dominique M. H. dan Marnik, G. D. 2005. “Competitive 

Reactions to Advertising and Promotion Attacks”. Marketing Science. Vol.24, No.1, 

Winter, pp. 35‐54. 

Sujan, H., Barton, A. dan Nirmalya, K. 1994. “Learning Orientation, Working Smart, and 

Effective Selling”. Journal of Marketing, 58 (July):39-52. 

Silva, D. R. V. dan Alwi, S. S. F. 2008. “Online brand attributes and online corporate brand 

images”, European Journal of Marketing, Vol. 42, 1039-1058. 

Taman, A., Sukirno., Sari, A. R., Setiawan, N. dan Pustikaningsih, A. 2013. “Analisis 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta”. Jurnal Nominal, Volume II Nomor I / Tahun 2013. 

http://www.ijstm.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

Thamrin, H. M. 2007. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan dan Citra Koperasi terhadap 

Loyalitas Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Cirebon), Buletin 

Ekonomi”. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Volume 5, 

No. 3 ISSN 1410-2293. 

Thakur, S. dan Singh, A. P. 2012. “Brand Image, Customer Satisfaction And Loyalty 

Intention: A Study In The Context Of Cosmetic Product Among The People Of 

Central India”. EXCEL International Journal of Multi disciplinary Management 

Studies, Vol.2 Issue 5, May 2012. 

Tjiptono, F. 2009. Service Marketing, Esensi & Aplikasi. Marknessis Yogyakarta Cetakan 

Pertama. 

Usman, B. 2011. “Aplikasi Marketing Mix Terhadap Brand Equity Perguruan Tinggi: 

Sebagai Sebuah Tinjauan Literatur”. Posted by bertousman, October 2, 2011. 

Wu, C. C., Liao, S. H., Chen,Y. J. dan Hsu, W. L. 2011. “Service Quality, Brand Image and 

Price Fairness Impact on the Customer Satisfaction and Loyalty”. Proceedings of the 

IEEE IEE, 978-1-4577-0739-1. 

Wahyuningsih, T., Sunarto dan Noviani, L. 2013. “Kepuasan Mahasiswa Fkip UNS Atas 

Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik”. Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi 

(BISE), Vol.1 No. 1 Tahun 2013. 

Wuryan, H. S. dan Legowo, D. 2009. “Pengaruh Citra Lembaga, Kepercayaan Mahasiswa 

Terhadap Kepuasan Mahasiswa Dan Implikasinya Kepada Komitmen Relasional 

Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang”. Jurnal TEMA, 

Vol 6 edisi 2, September 2009 hal 119 – 131. 

Wong, A., Woo, A. dan Tong, C. 2016. “Student Satisfaction and School Reputation: The 

ModeratingRole of Student Loyalty and School Image”. Journal of Marketing and HR 

(JMHR), ISSN: 2455-2178, Volume 2, Issue 1, February, 2016. 

Yuli, Y. 2006. Peran Sistem Teknologi Informasidan Kwalitas layanan Terhadap Citra 

Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

Zeithaml, V. A. dan Bitner, M. J. 2009. Service Marketing. New York: Mc. Graw-Hill. 

https://bertousman.wordpress.com/author/bertousman/

