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ABSTRAK
Keputusan mahasiswa untuk memilih studi di perguruan tinggi tidak lepas dari reputasi perguruan
tinggi yang akan dipilih. Seperti halnya Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang merupakan
salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur yang berada pada 100 Perguruan Tinggi terbaik di
Indonesia menjadi salah satu pilihan untuk studi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kontribusi reputasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya terhadap keputusan mahasiswa untuk
memilih studi. Melalui pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian survey, sampel berjumlah
189 mahasiswa. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang sebelumnya
dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa reputasi
universitas mempunyai kontribusi positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa untuk
memilih studi di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Dapat ditunjukkan pada hasil analisis uji t
yang telah dilakukan, dimana secara parsial berada pada tingkat signifikan 0,000<0,05 yang berarti
secara signifikan dapat digunakan untuk menilai keputusan mahasiswa memilih studi karena posisi
lebih kecil dari 5% dengan demikian dapat dikatakan bahwa reputasi universitas berkontribusi
positif terhadap keputusan untuk memilih Univeritas PGRI Adi Buana Surabaya. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa reputasi perguruan tinggi yang baik akan dapat mendorong calon
mahasiswa masuk ke perguruan tinggi seperti halnya Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Kata kunci: reputasi, keputusan mahasiswa memilih studi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ABSTRACT
The student’s decision on choosing to continue to higher learning institutes are inevitably linked to
their chosen institutes. PGRI Adi Buana Surabaya University is one of the leading universities in
East Java and Indonesia as a whole, being present in the Top 100 of best Indonesian universities,
and thus is a prime target of choice for aspiring students. This research aims to analyse the
contribution of PGRI Adi Buana University’s reputation to the students’ choice of continuing their
studies. We use quantitative survey to assemble our data, with a sample of 189 students. Data is
processed using basic regression analysis after being previously subjected to validity and
instrument reliability tests. Analysis results show that the reputation of universities has a positive
and significant influence towards the students’ decision to study in PGRI Adi Buana Surabaya
University, shown in test analysis as partially positioned in significant level 0.000<0.05. This
results therefore can be used to evaluate students’ decision in choosing their studies due to its
position being lower than 5%, and thus showing that university reputation has a positive
contribution towards choosing PGRI Adi Buana Surabaya University. The results of this research
shows that good university reputation may influence students to continue to higher learning
institutes, such as PGRI Adi Buana Surabaya University.
Keywords : reputation, study continuation decision, PGRI Adi Buana Surabaya University
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oleh dosen yang profesional, sarana
dan
prasarana
yang
memadai,
kurikulum yang kompetitif, strategi
pembelajaran yang efektif dan lainlain. Sebaliknya pemasaran juga
bertujuan untuk menjaga kepentingan
institusi
seperti:
menjamin
kesejahteraan dosen dan karyawan,
meningkatkan citra institusi dan
mempercepat
pengembangan
perguruan tinggi.
Pertumbuhan perguruan tinggi
sangat pesat di Jawa Timur. Kondisi ini
membuat masyarakat memiliki banyak
pilihan
untuk
melanjutkan
ke
perguruan tinggi dengan berbagai
pertimbangan disesuaikan dengan
keadaan dan kondisi yang dimiliki.
Dalam kenyataanya pilihan untuk
memiliki banyak dimensi dan dampak
yang mempengaruhi, karena memilih
adalah bagian proses pengambilan
keputusan. Sebelum memutuskan untuk
membeli, mahasiswa akan melihat
bagaimana reputasi perguruan tinggi
yang akan dipilih yang meliputi daya
tarik emosional, perilaku, studi,
tanggung jawab sosial, kepemimpinan,
kinerja, tempat kerja dan inovasi.
Kunti Puspitasari berpendapat
bahwa berbagai macam perguruan
tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) maupun Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) membuat para lulusan ini
harus selektif dalam memilih. [4]
Memilih perguruan tinggi yang tepat
bukanlah hal yang mudah. Banyak hal
yang harus diperhatikan karena
berkaitan dengan masa depan mereka.
Faktor yang diperhatikan seseorang
dalam memilih perguruan tinggi seperti
kualitas, minat, biaya, reputasi, sampai

1. PENDAHULUAN
Perkembangan perguruan tinggi
di
Indonesia
dalam
dasawarsa
terterakhir tumbuh secara signifikan.
Kemenristek Dikti mencatat pada akhir
tahun 2015, jumlah Perguruan Tinggi
di Indonesia mencapai 4388. Jumlah ini
lebih banyak dari Perguruan Tinggi di
Eropa. “Lebih dari 50 persennya adalah
Perguruan
Tinggi
swasta
yang
menampung sekitar 7 Juta mahasiswa
dan 250 ribu dosen,” [1]
Banyaknya perguruan tinggi,
menyebabkan terjadinya persaingan
yang ketat dalam mendapatkan calon
mahasiswa, berbagai potensi dan
keunggulan yang dimiliki perguruan
tinggi akan dikerahkan semaksimal
mungkin untuk menghadapi persaingan
tersebut, sehingga sangat penting bagi
perguruan tinggi melakukan branding
untuk mengenalkan kampus mereka.
Oleh karena itu perguruan tinggi harus
memiliki reputasi dan “branding” yang
baik untuk tetap eksis menghadapi
persaingan antar perguruan tinggi,
apalagi perguruan tinggi asing juga
makin gencar melakukan promosi
untuk menarik minat calon mahasiswa
baru di Indonesia. [2] Demikian
halnya Mazzarol mengatakan bahwa
srtong reputation sebagai suatu
kompetensi kunci bagi institusi
pendidikan untuk sukses bersaing di
pasar global. Pada dasarnya, tujuan
pemasaran perguruan tinggi bukanlah
untuk memuaskan pelanggan semata
tetapi juga untuk kepentingan institusi
itu sendiri. [3]
Pemasaran bertujuan untuk
memberikan kenyamanan mahasiswa
dalam perkuliahan, misalnya diajar
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gengsi menjadi faktor seseorang dalam
memilih perguruan tinggi.
Kualitas sebuah perguruan tinggi
berkaitan dengan kualitas dosen,
fasilitas
perkuliahan,
sistem
perkuliahan, dan kualitas lulusannya.
Bukan hanya PTN yang memiliki
kualitas baik dalam menghasilkan
lulusan-lulusannya. Saat ini, sudah
banyak PTS yang mempunyai kualitas
hampir sama baiknya dengan PTN.
Berkaitan dengan reputasi institusi
universitas, Finch, et al menemukan
bahwa reputasi universitas penting
untuk dipahami ketika seorang lulusan
baru mencari pekerjaan.[5]
Hal ini
disebabkan
institusi
universitas
menciptakan citranya sendiri dan
membawa reputasi dirinya diantara
industri. Universitas telah menjadi
lebih kompetitif di dalam pasar yang
mencoba untuk menarik siswa terbaik
dan
selanjutnya
memberikan
kesempatan kerja terbaik untuk siswa
yang telah diterima. Hal
ini
mengarahkan institusi universitas untuk
menciptakan keunggulan bersaing
dengan menarik siswa terbaik (top
students) dan selanjutnya perusahaan
terbaik atau top companies.
Reputasi universitas dari seorang
lulusan universitas yang bekerja di
perusahaan
ditemukan
berkaitan
dengan kinerja karyawan tersebut.
Selain itu Wibowo menyatakan bahwa
mahasiswa merasa bahwa studi di suatu
universitas
tertentu
menunjukkan
tingkat keberhasilan mereka dalam
mendapatkan pekerjaan dan persepsi
rentang upah mereka setelah lulus,
preferensi perusahaan atas mereka di
pasar kerja, rasa bangga dan kelayakan

mahasiswa atas level mereka di pasar
kerja.[6] Berbagai peneliti juga
mendefinisikan
reputasi
sebagai
intangible assest yang berharga, dapat
berkontribusi
pada
pencapaian
keunggulan bersaing berkelanjutan
bagi suatu organisaisi, juga sebagai
sebuah karakteristik yang dimiliki
menurut
keyakinan
pemamngku
kepentingan berdasarkan tindakan
sebelumnya dan prospek yang akan
datang. [7]
Menurut Larkin, reputasi atau
disebut sebagai Citra dinyatakan
sebagai persepsi terhadap karateristik,
kinerja dan perilaku perusahaan, maka
dapat dikonstruksikan faktor-faktor
pembentuk reputasi perusahaan yang
bersumber dari persepsi tersebut yaitu:
1) pucuk pimpinan perusahaan/ siapa
pemimpinnya (CEO) 2) tata kelola
perusahaan
bagaimana
keputusan
diambil
(corporate
governance),
3)tanggung jawab sosial/karateristik
(social
responsibilities),4)ukuranukuran
akuntansi
(accounting
measures).[8] Berdasarakan pemaparan
di atas, dapat simpulkan bahwa reputasi
adalah hasil penilaian kolektif oleh
pihak luar terhadap individu atau suatu
organisasi dimana reputasi itu muncul
karena kinerja organisasi, kualitas
individu atau organisasi tersebut yang
bersifat jangka panjang.
Banyak cara dan upaya untuk
menarik mahasiswa. Salah satu cara
yang dapat dilakukan yaitu dengan
peningkatan reputasi, maka dari itu
persepsi reputasi yang baik terhadap
universitas
harus
dipertahankan.
Sehingga banyak mahasiswa yang
beringinan untuk memutuskan memilih
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jasa pendidikan di universitas yang
menurut persepsi mereka memiliki nilai
yang baik tanpa ragu dan penuh
keyakinan memutuskan memilih jasa
pendidikan tersebut.
Strategi pemasaran dibidang jasa
pendidikan salah satunya untuk
meningkatkan dan mempertahankan
eksistensinya
yaitu
dengan
meningkatkan reputasi. Kondisi ini
akan mempengaruhi keputusan untuk
memutuskan pilihan. Pengambilan
keputusan adalah proses membuat
pilihan dari sejumlah alternatif untuk
mencapai hasil yang diinginkan. [9]
Definisi ini memiliki tiga kunci
elemen.
Pertama,
pengambilan
keputusan melibatkan membuat pilihan
dari
sejumlah
pilihan.
Kedua,
pengambilan keputusan adalah proses
yang melibatkan lebih dari sekedar
pilihan akhir dari antara alternatif.
Ketiga, "hasil yang diinginkan" yang
disebutkan dalam definisi melibatkan
tujuan atau target yang dihasilkan dari
aktivitas mental bahwa pembuat
keputusan terlibat dalam mencapai
keputusan. Pemasaran yang efektif
akan
sangat
membantu
pihak
universitas menjaring mahasiswa untuk
memilih universitas tersebut. PTS
berlomba-lomba untuk mendapatkan
tempat yang baik. Dengan pemasaran
yang efektif diharapakan PTS mampu
mempertahankan
reputasi
dimata
mahasiswa.
Demikian
halnya
Universitas PGRI Adibuana Surabaya
merupakan salah satu perguruan tinggi
di Jawa Timur yang berada pada 100
Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia
mengelola 6 Fakultas dengan 20
Program Studi senantiasa berusaha

meningkatkan
reputasi
dibidang
akademik dan kemahasiswaan. [10]
Berpijak pada permasalahan diatas
maka perlu dikaji kontribusi reputasi
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
terhadap
keputusan
mahasiswa
memilih studi.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
termasuk
dalam
penelitian non eksperimen yang
bersifat kausal, dimaksudkan untuk
mengetahui hubungan sebab akibat dari
variabel yang akan diteliti agar dapat
menjawab
pertanyaan
penelitian.
Penelitian ini mengambil lokasi di
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Dalam penelitian ini sampel sebanyak
189 mahasiswa
yang dihitung
berdasarkan persentase dari populasi
yang ada (10% dari 1900 mahasiswa
tahun akademik 2018/2019). Teknik
sampling yang digunakan yaitu non
probability sampling, data didapatkan
dengan menggunakan quesioner yang
selanjutnya
dianalisis
dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif
model analisis regresi sederhana, yang
sebelumnya dilakukan uji instrumen
(validitas dan realibilitas). Adapun
indikator variabel
seperti tabel
dibawah ini :

Tabel 1. Variabel dan Indikator
Penelitian
NO
1
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Variabel
Reputasi

Indikator
1. Pucuk pimpinan
universitas/ siapa
pemimpinnya (CEO)
2. Tata kelola universitas
bagaimana keputusan
diambil (corporate

SNHRP-II : Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian, Ke-II, 2019, halaman 175 - 183

2

Keputusan
untuk
Memilih

X10
0,022
X11
0,000
X12
0,000
X13
0,004
X14
0,018
X15
0,014
X16
0,024
Keputusan
Y1
0,000
untuk
Y2
0,000
Memilih
Y3
0,002
(Y)
Y4
0,000
Y5
0,033
Y6
0,002
Y7
0,000
Y8
0,000
Y9
0,000
Y10
0,003
Y11
0,000
Y12
0,000
Sumber: Hasil analsis data 2019

governance),
3. Tanggung jawab
sosial/karateristik
(social
responsibilities),
4. Ukuran-ukuran
akuntansi (accounting
measures) Larkin
(Suta,2006) [8]
1. Tujuan dalam memilih
universitas
2. Pemrosesan informasi
untuk sampai ke
pemilihan universitas
3. Kemantapan pada
sebuah produk
4. Memberikan
rekomendasi kepada
orang lain [11]

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

3. HASIL PENELITIAN
Tabel 2 menunjukkan bahwa 16
(enam belas) pernyataan variabel
reputasi universitas dan 12 (dua belas)
pernyataan variabel keputusan untuk
memilih dinyatakan valid dimana Sig
(2-tailed) berada dibawab 0,05, sehingga
semua item pernyataan dinyatakan
valid dan layak untuk dianalisis.
Langkah
selanjutnya
yang
dilakukan
yaitu
uji
reliabilitas
instrumen, hasilnya sebagai berikut:

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa
instrument pernyataan valid dan
reliable. serta memenuhi persyaratan
uji regresi seperti dibawah ini :
a. Hasil Analisis Uji Validitas dan Uji
Reliabilitas
Pengujian validitas dilakukan
untuk mengetahui apakah instrument
pernyataan yang digunakan benarbenar handal dan sahih sebagai alat
ukur. Hasil analisis seperti tabel
dibawah ini :

Tabel 3. Uji Reliabilitas
Cronbach
r tabel
Status
Alpha
0,961
0,60
Reliabel
Sumber: Hasil analisis data (2019)

Tabel 2. Uji Validitas variabel X dan Y
Variabel
Reputasi
Universitas
( X)

Pernyata
an

Sig
(2tailed)

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

0,000
0,000
0,007
0,000
0,000
0,015
0,014
0,000
0,002

Status
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

179

Hasil perhitungan, nilai Cronbach’s
Alpha lebih besar dari standart yang
telah ditentukan yaitu (>0,60) dapat
disimpulkan
bahwa
instrument
penelitian Reliabel sehingga layak
untuk uji selanjutnya.
b. Analisis Regresi Sederhana
Hasil analisis regresi sederhana dari
variabel terikat keputusan untuk
memilih dan variabel bebas reputasi

SNHRP-II : Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian, Ke-II, 2019, halaman 175 - 183

universitas ditunjukkan dengan angka
sebagai berikut :

(Constant)
Reputasi
Universitas

Tabel 4. Regresi Linier Sederhana
Unstandarized
Coefficients
B

Model
(Constant)
Reputasi
Universitas

Uji t
t hitung
5,043
5,563

Model

Sig
0,000
0,000

Sumber: Hasil analsisi data (2019)

Tabel 5 menunjukkan bahwa thitung
sebesar 5,563 dengan taraf sig 0,000
atau kurang dari 0,05 yang berarti
hipotesis yang diajukan diterima yaitu
reputasi universitas secara signifikan
memberikan kontribusi pada keputusan
mahasiswa untuk memilih studi di
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

,234
,497

Sumber: Hasil analisis data (2019)

Tabel 4 dapat dituliskan dalam
persamaan regresi sebagai berikut :
(1)
Persamaan
(1)
menggambarkan
variabel reputasi universitas dapat
dinyatakan jika variabel reputasi
berubah satu satuan dan variabel yang
lain dalam kondisi konstan maka
perubahan variabel keputusan untuk
memilih sebesar nilai koefisien (b) dari
variabel reputasi universiats. Konstanta
(a) sebesar 0,234 dapat diartikan bahwa
jika reputasi universitas (X) sama
dengan 0 maka besarnya keputusan
untuk memilih sebesar 0,234 satuan.
Demikian juga jika nilai b yang
merupakan koefisien regresi dari
reputasi universitas sebesar 0,497 dapat
diartikan mempunyai pengaruh positif
terhadap variabel keputusan untuk
memilih bahwa jika reputasi universitas
bertambah satu satuan, maka keputusan
untuk memilih akan mengalami
kenaikan sebesar 0,497 dengan asumsi
variabel yang lain tetap.

d. Koefisien Determinasi
Tabel 6. Koefisien Determinasi
Model
1

R
,377a

R Square
,142

Adjusted R
Square
,137

Std. Error
of the
Estimate
,04231

Perhitungan koefisien determinasi
pada tabel diatas diketahui bahwa nilai
koefisien determinasi R Square 0.142
atau sebesar 14.2%. Dengan demikian
reputasi
universitas
memberikan
kontribusi untuk memilih Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya sebesar
14,2 % dan sisanya 85.8% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
4.
PEMBAHASAN
Hasil analisis yang telah dilakukan
menunjukkan
bahwa
reputasi
universitas mempunyai kontribusi
positif
dan signifikan
terhadap
keputusan untuk memilih studi di
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Dapat ditunjukkan pada hasil analisis
koefisien regresi maupun uji t yang
telah dilakukan, dimana secara parsial
berada
pada
tingkat
signifikan

c. Uji Hipotesis t
Hasil analisis uji parsial ( uji t) variabel
reputasi universitas diperoleh angaka
seperti tabel dibawah ini :
Tabel 5. Uji t
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yang berarti secara
signifikan dapat digunakan untuk
menilai keputusan mahasiswa memilih
studi karena posisi lebih kecil dari 5%
dengan demikian dapat dikatakan
bahwa
reputasi
universitas
berkontribusi
positif
terhadap
keputusan untuk memilih Univeritas
PGRI Adi Buana Surabaya. Hasil ini
didukung penelitian yang menyatakan
bahwa variabel reputasi universitas
positif berpengaruh signifikan terhadap
keputusan mahasiswa memilih studi.
[12] Temuan tersebut menunjukkan
bahwa
reputasi,
integritas
dan
kredibilitas perguruan tinggi yang baik
akan
mendorong
minat
calon
mahasiswa memilih studi di suatu
universitas seperti halnya di fakultas
ekonomi UISU. Demikian halnya
dengan penelitian Deephouse yang
menyatakan bahwa Faktor reputasi
perguruan tinggi mempunyai kontribusi
kedua setelah faktor lokasi perguruan
tinggi, dengan besarnya kontribusi
sebesar 0,710. [6] Faktor reputasi
menjadi salah satu faktor yang
dianggap penting bagi mahasiswa
dalam memilih program studi dalam
melanjutkan pendidikannya. Perguruan
tinggi yang memiliki reputasi yang
baik, pasti memiliki kualitas yang baik
dalam menghasilkan output. Dalam hal
ini terkait kepribadian perguruan
tinggi, kompetensi perguruan tinggi,
keunggulan
perguruan
tinggi,
kepercayaan
masyarakat
pada
perguruan tinggi, serta pengalaman
perguruan tinggi menjadi suatu
gambaran bagaimana gambaran dari
reputasi suatu perguruan tinggi.
Demikian juga hasil penelitian Okta

yang menyatakan bahwa reputasi
perusahaan yang baik memiliki
pengaruh positif terhadap peningkatan
kepercayaan
stakeholders
kepada
perusahaan. [13] Dalam penelitian ini
menunjukkan pula bahwa faktor
pembentuk reputasi yakni good
corporate governance mempunyai
pengaruh secara signifikan dalam
membentuk kepercayaan stakeholders
terhadap
perusahaan.
Hasil
ini
didukung dengan pernyataan bahwa
srtong reputation
sebagai suatu
kompetensi kunci bagi institusi
pendidikan untuk sukses bersaing di
pasar global atau reputasi yang kuat
dapat digunakan sebagai kunci
kesuksesan
bersaing
dalam
mendapatkan
mahasiswa
untuk
memutuskan memilih tempat studi.
[14]
5. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Hasil analisis menunjukkan bahwa
reputasi
universitas
mempunyai
kontribusi positif dan signifikan
terhadap keputusan mahasiswa untuk
memilih studi di Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya. Dapat ditunjukkan
pada hasil analisis uji t yang telah
dilakukan, dimana secara parsial
berada pada tingkat signifikan
yang berarti secara signifikan
dapat digunakan untuk menilai
keputusan mahasiswa memilih studi
karena posisi lebih kecil dari 5%
dengan demikian dapat dikatakan
bahwa
reputasi
universitas
berkontribusi
positif
terhadap
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keputusan untuk memilih Univeritas
PGRI Adi Buana Surabaya
b. Saran
[3]

1.Reputasi menjadi salah satu yang
dipertimbangkan mahasiswa dalam
menentukan pilihan masuk ke
Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya, untuk itu pengelola
univeristas perlu meningakatkan
kinerja dimulai dari tngkat program
studi .

[4]
[5]

2.Agar dapat memberikan kontribusi
yang baik terhadap keputusan
mahasiswa memilih tempat studi
maka untuk peneliti selanjutnaya
diharapkan dapat menambahkan
variabel lain seperti produk, harga,
tempat, promosi, servis, faktor
sosial dan faktor budaya

[7]

6. UCAPAN TERIMAKASIH
Kami sampaikan terimakasih
kepada Saudara Mahasiswa sebagai
informan,
Pimpinan
Universitas
sebagai penyandang dana yang tersalur
melalui LPPM tahun anggaran 20182019 serta Bapak/Ibu Dekan dan
Kaprodi di lingkungan UNIPA
Surabaya.
7.

[8]

[9]
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