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ABSTRAKSI 

Saat ini perkembangan dunia pendidikan semakin berkembang, hal itu 

memunculkan persaingan yang ketat didunia pendidikan. Untuk merespon hal 

tersebut lembaga pendidikan harus melakukan kegiatan pemasaran jasa guna 

memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang semakin meningkat.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh simultan dan parsial dari 

variabel Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, dan 

Process terhadap minat belajar di SMA Darul Ulum 2 Jombang. Jenis penelitian 

ini merupakan explanatory research, karena bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan 

uji f dan uji t. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

purposive samling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 

responden. Responden adalah siapa saja yang memenuhi kriteria sampel untuk 

penelitian dapat dijadikan sumber data. 

Hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan 

terhadap minat beli secara signifikan . Sedangkan secara parsial  menunjukkan 

bahwa dua variabel dari bauran pemasaran jasa yaitu People dan Process 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat belajar di SMA Darul Ulum 2 

Jombang. Sedangkan lima variabel dari bauran pemasaran jasa yaitu Product, 

Price, Place, Promotion, dan Physical Evidence tidak memiliki pengarruh 

signifikan. Variabel yang dominan adalah variabel People dengan Standardized 

Coefficient terbesar. 

 

Kata kunci: Bauran Pemasaran Jasa, Minat Beli, SMA Darul Ulum 2, Kota 

Jombang 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan elemen yang sangat signifikan dalam 

menjalani kehidupan. Sepanjang perjalanan manusia pendidikan 

merupakan barometer untuk mencapai maturasi nilai-nilai kehidupan 

(Solichin 2011). Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam 

perkembangan suatu negara karena itu pemeritah Indonesia ingin 

membentuk manusia yang memiliki pendidikan tinggi. Menurut Widagdho 

(2001) manusia sebagai makhluk pengemban etika yang telah dikaruniai 

akal dan budi. Dengan demikian, adanya akal dan budi menyebabkan 

manusia memiliki cara dan pola hidup yang multidimensi, yakni 

kehidupan yang bersifat material dan bersifat spiritual. 

Pendidikan merupakan faktor penentu manusia dalam berperilaku 

dimasyarakat sehingga mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. 

Pemerintah Indonesia sendiri berusaha untuk meningkatkan kondisi 

pendidikan di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung 

perkembangan pendidikan. Upaya tersebut berhasil karena kondisi 

pendidikan di Indonesia semakin tahun semakin baik, hal tersebut 

ditunjukkan dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.1 :  

Data Sensus Penduduk Usia Sekolah th 2012-2014 

 
Sumber : BPS (2015) 

Dari tabel diatas digambarkan bahwa persentase tingkat usia 

sekolah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut 

meunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia semakin tahun 

semakin baik. Kondisi pendidikan yang semakin baik tersebut didukung 

oleh adanya program-program pemerintah yang peduli terhadap 

pendidikan yang ada.  

Perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia yang semakin 

baik membuat penduduk Indonesia semakin cerdas. Hal ini dibuktikan 

dengan semakin menurunnya jumlah persentase angka buta huruf di 

Indonesia. Kondisi ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.2 :  

Data Angka Buta Huruf di Indonesia 

 
Sumber : BPS (2014) 

Dari tabel diatas digambarkan bahwa persentase tingkat buta huruf 

penduduk Indonesia usia 15-44 dari tahun ke tahun semakin menurun.  

Persentase angka buta huruf di Indonesia usia produktif pada tahun 2013 

mencapai 1,61%. Persentase tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya mengalami penurunan kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

penduduk Indonesia usia produktif semakin tahun semakin baik tingkat 

pendidikannya, hal tersebut dibuktikan dengan semakin menurunnya 

jumlah persentase buta huruf penduduk Indonesia.   

Salah satu lembaga pendidikan yang menciptakan manusia dengan 

akhlak dan budi pekerti yang baik serta mempunyai pengetahuan yang luas 

adalah lembaga pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren 

merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mempelajari, 

memahami, dan mengamalkan ajaran islam yang menekankan moral 

sebagai pedoman untuk bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara. 
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Pondok pesantren jika dibandingkan dengan lembaga yang lainnya 

merupakan pendidikan yang tertua saat ini yang dianggap sebagai budaya 

Indonesia (Haedari : 2007).  

Menurut Ibrahim dalam Solichin (2011), pesantren merupakan 

sebuah lembaga pendidikan tertua yang melekat dalam perjalanan 

kehidupan Indonesia sejak ratusan tahun yang silam, ia adalah lembaga 

pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga unik dan punya 

karakteristik tersendiri yang khas, sehingga saat ini menunjukkan 

kapabilitasnya yang cemerlang melewati berbagai episode zaman dengan 

pluralitas polemik yang dihadapinya. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, 

pesantren telah banyak memberikan andil dan kontribusi yang sangat besar 

dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan 

pencerahan terhadap masyarakat serta dapat menghasilkan komunitas 

intelektual yang setaraf dengan sekolah gubernemen. 

Pendidikan pesantren membantu masyarakat Indonesia dalam 

memberikan pengetahuan baik secara spiritual maupun intelektual, 

sehingga mampu menjadi manusia yang berakal budi yang baik dan 

berkompeten. Oleh karena itu tak mengherankan bila pakar pendidikan 

sekelas Ki Hajar Dewantoro dan Dr. Soetomo pernah mencita-citakan 

model sistem pendidikan pesantren sebagai model pendidikan Nasional 

(Nasir : 2005). Bagi beliau model pendidikan pesantren merupakan kreasi 

cerdas budaya Indonesia yang berkarakter dan patut untuk terus dipertahan 

kembangkan.  

Di Indonesia perkembangan pondok pesantren (ponpes) dari tahun 

ke tahun terus mengalami peningkatan, hal tersebut didukung data dari 
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Kementerian Agama Indonesia yang menunjukkan peningkatan jumlah 

ponpes. Data tersebut digambarkan pada tabel dibawah ini.  

Tabel 1.3 :  

Data Jumlah Ponpes di Indonesia 

Sumber : Kementrian Agama (2014)  

Dari tabel diatas digamabarkan bahwa jumlah ponpes dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Tahun 2008-2009 dijelaskan bahwa jumlah 

ponpes di Indonesia sebanyak 24,206. Pada tahun 2010-2011 jumlah 

ponpes mengalami peningkatan yang relatif besar yaitu sebanyak 312 

ponpes, sehingga jumlah ponpes di tahun 2010-2011 sebanyak 27,218. 

Tahun berikutnya jumlah peningkatan ponpes tidak begitu signifikan dan 

hanya mengalami peningkatan sebanyak 12 ponpes sehingga jumlah 

ponpes pada tahun 2011-2012 sebanyak 27,230. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pondok pesantren dari tahun ke tahun semakin diminati dan 

semakin berkembang. 

Semakin berkembangnya pondok pesantren di Indonesia dari tahun 

ke tahun bisa saja dikarenakan kegiatan pemarasan yang dilakukan oleh 

manajemen pondok pesantren. Walaupun kegiatan pemasaran yang 

dilakukan oleh pondok pesantren tidak seperti organisasi yang berorientasi 
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laba. Upaya pemasaran yang dilakukan pondok pesantren tidak secara 

terang-terangan dan secara gencar-gencaran seperti organilasi laba, namun 

upaya pemasaran yang dilakukan pondok pesantren dilakukan secara 

halus.  

Pemasaran jasa merupakan suatu proses mengkomunikasikan, 

menciptakan, menawarkan dan memberi nilai yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pemasaran jasa 

merupakan setiap tindakan pemasaran yang menawarkan jasa oleh satu 

pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud yang tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jasa pada dasarnya adalah 

seluruh aktivitas dengan output selain produk dalam pengertian isik, 

dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah 

dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli (Kotler 2012).  

Dengan adanya kegiatan pemasaran jasa, maka pondok pesantren 

akan lebih dikenal banyak masyarakat luas dan profil pondok pesantren 

bisa dilihat oleh masyarakat luas sehingga masyarakat akan mengetahui 

bagaimana gambaran pondok pesantren yang akan dijadikan tempat 

menuntut ilmu. Masyarakat yang ingin belajar dipondok pesantren tidak 

akan mau masuk sebuah pondok pesantren tanpa mengenal dan 

mengetahui profil pondok pesantren tersebut. Masyarakat akan yakin dan 

mau belajar dipondok tersebut jika sudah mengetahui profil pondok 

pesantren. Sehingga upaya pemasaran sangat penting untuk dilakukan. 

Kegiatan pemasaran tersebut akan menunjang kemajuan pondok 

pesantren. Pondok pesantren akan semakin maju jika pondok tersebut 

semakin banyak diminati oleh masyarakat. Untuk itulah kegiatan 
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pemasaran pondok pesantren merupakan salah satu faktor penting untuk 

menunjang kemajuan sebuah pondok pesantren.       

Pemasaran lembaga pendidikan mutlak diperlukan. Pertama, 

sebagai lembaga nonprofit yang bergerak dalam jasa pendidikan, untuk 

level apa saja, pengelola perlu meyakinkan masyarakat dan “pelanggan” 

(peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak terkait lainnya) bahwa lembaga 

pendidikan yang  dikelola masih tetap eksis. Kedua, pengelola perlu 

meyakinkan masyarakat dan “pelanggan” bahwa layanan jasa pendidikan 

yang  dilakukan sungguh relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, 

pengelola perlu melakukan kegiatan pemasaran agar jenis dan macam jasa 

pendidikan yang  ditawarkan dapat dikenal dan dimengerti secara luas oleh 

masyarakat, apalagi “pelanggan”. Keempat, agar eksistensi lembaga 

pendidikan yang dikelola tidak ditinggalkan oleh masyarakat luas serta 

“pelanggan” potensial (Wijaya; 2008). Dengan demikian, kegiatan 

pemasaran bukan hanya sekedar agar lembaga-lembaga pendidikan 

mendapatkan peserta didik, melainkan juga merupakan bentuk tanggung 

jawab pengelola kepada masyarakat luas akan layanan jasa pendidikan 

yang telah, sedang, dan akan dilakukan. 

Salah satu bentuk strategi pemasaran dalam bisnis/usaha jasa 

adalah bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran jasa terdiri dari 7P yaitu, 

Product (produk); jasa apa yang ditawarkan, Price (harga); berapa biaya 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa, Place (tempat/lokasi); dimana 

tempat/lokasi jasa itu diberikan, Promotion (promosi); bagaimana promosi 

dilakukan, People (SDM); kualitas, kualifikasi, dan kompetensi yang 

dimiliki oleh orang yang terlibat dalam pemberi jasa, Physical Evidence 
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(bukti fisik); sarana-prasarana, seperti apa yang disediakan, dan Process 

(proses); bagaimana proses pemberian layanan jasa (Zeithamal, 2009). 

Ketujuh elemen tersebut digunakan bukan hanya oleh lembaga pendidikan 

umum saja, namun juga oleh lembaga pendidikan pondok pesantren. 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan akan berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen. Minat beli akan muncul karena adanya stimulan 

yang konsumen lihat. Menurut Alma (2011) stimulasi (rangsangan) datang 

dari informasi mengenai produk, harga, lokasi,. Dalam pemasaran jasa 

ditambah lagi dengan physical evidence, people, dan process. Para 

pembeli dipengaruhi oleh stimulus ini, kemudian dengan 

mempertimbangkan faktor lain seperti keuangan, budaya, teknologi maka 

masuklah segala informasi tersebut dan di ambillah kesimpulan berupa 

respon yang muncul produk apa di beli, merek, toko atau dealer dan waktu 

atau kapan pembeli dan sebagainya. 

Selain itu penelitian Yolla (2011) mengenai Pengaruh Bauran 

Pemasaran Jasa Terhadap Minat Beli Pada Program Magister Manajemen 

Universitas Kristen Maranatha juga menunjukkan bahwa komponen 

bauran pemasaran memiliki pengaruh terhadap minat beli. Namun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variable bauran pemasaran 

jasa berpengaruh terhadap minat beli. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variable yang memiliki pengaruh terhadap minat beli adalah 

Product, Price, Physical Evidence, dan Process. Sedangkan tiga variable 

lain tidak mempunyai pengaruh terhadap minat beli.    

Salah satu daerah yang terkenal dengan pondok pesantrennya 

adalah kota Jombang Jawa Timur. Di Jombang sendiri terdapat banyak 
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pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren yang besar diantaranya 

adalah pondok pesantren Tebu Ireng, pondok pesantren Darul Ulum dan 

pondok pesantren Tambak Beras.  Selain itu Jombang merupakan tempat 

lahirnya tokoh islam yaitu KH. Hasyim Asy’ari yang menjadi salah satu 

cerminan berdirinya pondok pesantren di Jombang.  

Salah satu pondok pesantren yang banyak diminati  adalah pondok 

pesantren Darul Ulum. Pondok pesantren ini didirikan oleh KH. Tamim 

Irsyad pada tahun 1885 dengan dibantu KH. Cholil. Pondok pesantren ini 

masih tetap bertahan hingga saat ini dan  semakin berkembang. 

Perkembangan  tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah santri yang 

mencapai 2.200 santri ditahun 2010 dan berkembangnya sarana dan 

prasarana belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Jumlah santri 

tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah santri di pondok 

pesantren Tebu Ireng yang hanya berjumlah 1000 santri (Tempo ). Selain 

itu perkembangan pondok pesantren bukan hanya dari peningkatan jumlah 

santri yang masuk namun juga materi pembelajaran pondok pesantren 

Darul Ulum yang tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga ilmu 

pengetahuan umum yang berkualitas.  

Pondok pesantren Darul Ulum juga merupakan salah satu pondok 

yang memiliki unit pendidikan terlengkap di Indonesia. Dari jenjang 

Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Jenjang 

pendidikan tersebut ditunjukkan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 1.4  

Unit Pendidikan Ponpes Darul Ulum 

No. Jenjang Pendidikan 

1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Rejoso 
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2 Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) Plus Darul Ulum 

3 Madrasah Tsanawiyah Negeri (M.Ts.N) Rejoso 

4 SMP Darul Ulum 1 Unggulan 

5 SMP Negeri 3 Peterongan 

6 SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT 

7 SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT (Berstandar Internasional) 

8 SMA Darul Ulum 3 Bilingual 

9 Madrasah Aliyah Negeri Rejoso 

10 Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum 

11 SMK Darul Ulum 1 

12 SMK Telkom Darul Ulum 

13 Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) 
  Sumber : Data Sekunder (2015) 

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa ponpes Darul Ulum memiliki 

unit pendidikan yang berstandar internasional yaitu SMA Darul Ulum 2 

Unggulan. Sekolah ini menjadi pelaksana ujian Cambride Internasional 

Center (CIC) bagi semua siswa SMP/SMA dari sekolah manapun yang 

ingin mengikuti ujian berskala internasional. Selain itu sekolah ini juga 

mempunyai sederet prestasi yang membanggakan baik ademik maupun 

non akademik. Sederet prestasi tersebut antara lain : 

 

 

 

Tabel 1.5 :  

Prestasi SMA Darul Ulum 2 

JENIS LOMBA PENYELENGGARA TAHUN PRESTASI TINGKAT NAMA 

SISWA 

Festival 

Indonesia Cerdas 

Univ. Brawijaya 2011 Juara 3 Se-Jawa-Bali Nanda Najih 

Habibil Afif 

LKTI UNIPDU 2011 Juara 1 Propinsi Nanda Najih 

Habibil Afif 

Olimpiade Sains 

dan seni 

Pesantren 

ITS 2011 Juara 1 Propinsi Rahmat 

Ramadhani 

Olimpiade Sains 

dan seni 

Pesantren 

ITS 2011 Juara 1 Propinsi Fika Hilmiyatu 

Durry 

Debat Bahasa 

Inggris 

Kemenag Propinsi 

Jatim 

2011 Juara 2 Propinsi Gilang Baswara 
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LKTI FAK. PERTANIAN-

PETERNAKAN 

UMM 

2011 JUARA 3 NASIONAL Nanda Najih 

Habibil Afif 

OPSI Dirjen. Pendidikan 

Menengah 

2011 BEST 

PRESENTATION 

NASIONAL Nanda Najih 

Habibil Afif 

LKTI SMAN 1 NGANJUK 2012 JUARA 1 JAWA-BALI Muhammad 

Idris 

Nanda Najih 

Habibil Afif 

ARTICLE UNESCO 2012 BEST 

PERFORMANCE 

ASIA 

TENGGARA 

Mutiara Nurul 

Jannah 

JENESYS MENPORA 2012 PERWAKILAN 

INDONESIA 

NASIONAL Deborah Gita 

Sakinah (XI 

A6) 

OSN BIDANG 

BIOLOGI 

KEMENDIKNAS 2012 MEDALI PERAK NASIONAL Ibrahim 

Nadiyan (XII 

IPA 3) 

AMC Mathematic Clinics 2012 Distinction 

(Perak) 

Internasional Fariz Fahmi 

Firdaus (XII 

IPA 2) 

Pospeda (Basket) Kanwil. Departemen 

Agama 

2012 Juara 1 Propinsi Dicky Bayu 

(XII IPA 2) 

Pospeda (Pidato 

B. Inggris) 

Kanwil. Departemen 

Agama 

2012 Juara 2 Propinsi Zainur Ratna S. 

(XI IPA4) 

PENULISAN 

ESSAY 

UNIV. BRAWIJAYA 2012 Juara 3 Nasional M. Zuhal Fikri 

(XII A4) 

OSN FISIKA DINAS PROP 2013 Juara 2 Propinsi Eduardo 

Bintang R 

JEMBATAN 

DALAM 

KARYA 

(JEMBATAN 

KERTAS) 

FAK. TEKNIK SIPIL 

UGM 

2013 Juara 1 Nasional Fitriyah 

Listyaningtyas 

MENDONGENG UNESA 2013 Juara 1 Propinsi Vowas Gamar 

Bawanta 

Menulis Bahasa 

Prancis 

UNIBRAW 2013 Juara 1 Nasional Mohammad 

Qoimam 

Bilqisthi 

Zulfikar 

LKTI UNIBRAW 2013 Juara 3 Nasional Gigich 

Albonadi 

Daliya Hadirotu 

Q. 

Amar Ahmad F. 

Gagasan Ilmiah IPB 2013 Juara 1 Nasional Vowas Gamar 

Bawanta 

Bintang Nurul 

Iman 

Rafik 

Prabowo,Bahrul 

Amiq 
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Cerdas Cermat 

Islam 

FK UNAIR 2013 Juara 1 Nasional Denisa 

Khoirunnisa 

Nabila Fitri 

Kurnia 

Ajeng Tamara 

Nur Zahra 

Devita 

Sumber : Data Sekunder, 2015 

Tabel diatas menjelaskan tentang penorehan prestasi yang dicapai 

oleh SMA Darul Ulum 2 Unggulan baik ditingkat nasional maupun 

internasional. Prestasi tersebut menunjukkan tingkat layanan jasa 

pendidikan yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik. Tidak heran 

sekolah ini menjadi salah satu sekolah favorit di kota Jombang. 

SMA Darul Ulum 2 Jombang dari tahun ke tahun semakin 

berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat. Kondisi tersebut 

ditunjukkan oleh tabel di bawah ini : 

Tabel 1.6 

Jumalah Siswa Yang Diterima Tahun 2012-2014 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah siswa yang diterima di 

SMA Darul Ulum 2 Jombang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 
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Pada tahun 2012 jumlah siswa yang diterima sebanyak 256 siswa dengan 

jumlah kelas sebanyak 10 kelas. Tahun- tahun berikutnya jumlah siswa 

yang diterima semakin meningkat dan pada tahun 2015 jumlah siswa yang 

diterima sebanyak 314 siswa dengan jumlah kelas sebanyak 10 kelas. 

Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki SMA Darul Ulum 2 

Jombang juga lengkap dan menunjang proses belajar mengajar. Dengan 

didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai, sekolah ini dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dalam hal pendidikan yang 

nantinya akan mempengaruhi kualitas layanan jasa pendidikan yang 

diberikan. 

Dari latar belakang diatas, maka ditarik judul penelitian “Pengaruh 

Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Minat Untuk Belajar di SMA Darul 

Ulum 2 Jombang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh signifikan antara bauran pemasaran jasa terhadap 

minat untuk belajar di SMA Darul Ulum 2  Jombang secara Simultan? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan antara bauran pemasaran jasa terhadap 

minat untuk belajar di SMA Darul Ulum 2  Jombang secara parsial? 

3. Variable apa dari bauran pemasaran jasa yang memberi pengaruh 

dominan terhadap minat untuk belajar di SMA Darul Ulum 2  

Jombang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara bauran 

pemasaran jasa terhadap minat untuk belajar di SMA Darul Ulum 2 

Jombang secara Simultan. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara bauran 

pemasaran jasa terhadap minat untuk belajar di SMA Darul Ulum 2 

Jombang secara parsial. 

3. Untuk mengetahui variable apa dari bauran pemasaran jasa yang 

memberi pengaruh dominan terhadap minat belajar di SMA Darul 

Ulum 2 Jombang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bauran pemasaran 

pondok pesantren. 

2. Dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

3. Dapat meningkatkan wawasan akademis khususnya bagi mahasiswa 

menejemen.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti Dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian Dan 

Alat Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Yolla 

Margaretha 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Bauran Pemasaran 

Jasa Terhadap Minat 

Beli Pada Program 

Magister Manajemen 

Universitas Kristen 

Maranatha 

Variabel penelitian 

yang digunakan 

adalah Product, 

Price, Place, 

Promotian, People, 

Physical Evidence, 

dan Process. Alat 

analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

Regresi Linier 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 4 

variabel dari bauran 

pemasaran jasa yaitu 

Product, price, 

Physical Evidence, 

dan Process 

mempunyai pengaruh 

terhadap minat beli. 

Sedngkan 3 variabel 

lainnya tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

minat beli 

2 Barizah 

Fajriyah 

Arief (2014) 

Analisis Pengaru 

Strategi Bauran 

Pemasaran Jasa 

Terhadap Minat 

Siswa Dalam 

Memilih Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 

Se-kabupaten Pacitan 

Variabel yang 

digunakan adalah 

Product, Price, 

Place, Promotian, 

People, Physical 

Evidence, dan 

Process. Alat 

analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

Regresi linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel bauran 

pemasaran jasa 

memiliki pengaruh 

positif terhadap minat 

siswa dalam memilih 

madrasah tsanawiyah 

negeri dan variabel 

harga menunjukkan 

hasil yang paling 

dominan. 

3 Heni Husni 

Muasyaroh 

(2014) 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran Terhadap 

Minat Nasabah 

Menggunakan E-

Banking PT.Bank 

BNI Syariah 

Yogyakarta 

Variabel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

produk, tariff, 

promosi, proses dan 

layanan. Alat 

analisis yang 

digunakan adalah 

Regresi Linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunnjukkan bahwa 

2 variabel yaitu Tarif 

dan Proses 

berpengaruh terhadap 

minat beli, sedangkan 

3 variabel lain yaitu 

Produk, Promosi dan 

Layanan tidak 

berpengaruh terhadap 

Minat Beli 

 

4 Cesia 

Rahmadani 

(2015) 

Analisis Pengaruh 

Sikap Yang 

Dimoderasi Oleh 

Variabel yang 

digunakan dalam 

penelitan ini adalah 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 
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Keinovatifan 

Konsumen Terhadap 

Intensi Membeli 

Produk Busana 

Muslim Taniaz 

Kabupaten Jombang 

Atitudinal, 

Innovations, dan 

Sikap yang 

dimoderasi oleh 

keinovatifan 

konsumen.  Alat 

analisis yang 

digunakan 

Moderated 

Regression 

Analysis (MRA)  

signifikan secara 

simultan mauapun 

parsial pada variabel 

sikap (X1), 

keinovatifan 

konsumen (X2), sikap 

yang dimoderasi oleh 

keinovatifan 

konsumen (X1X2) 

terhadap intensi 

membeli (Y). 

5 Mardhatillah 

Shanti 

(2015) 

Pengaruh Brand 

Image, Kualitas 

Produk, Dan 

Reference Group 

Terhadap Minat Beli 

Produk Kosmetik 

Lipstik Wardah Di 

Kota Malang 

Variabel yang 

digunakan dalam 

penelitian adalah 

Brand Image, 

Kualitas Produk, 

dan Reference 

Group. Alat analisis 

yang digunakan 

adalah Regresi 

Linier Berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

signifikan secara 

simultan maupun 

parsial pada variabel 

Brand Image, Kualitas 

Produk, dan Reference 

Group terhadap minat 

beli. 

 Sumber : Data Sekunder, 2015 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan 

Yolla (2011) dengan judul  “Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa 

Terhadap Minat Beli Pada Program Magister Manajemen Universitas 

Kristen Maranatha” menunjukkan hasil bahwa hanya 4 variabel dari 

bauran pemasaran jasa yaitu Product, Price,Physical Evidence, dan 

Process  yang memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen 

sedangkan 3 variabel lain yaitu Place, Promotion, dan People tidak 

memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Arief (2014) yang menunjukkan hasil 

bahwa seluruh vaiabel bauran pemasaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat konsumen. 

Dari penelitian diatas yang paling sesuai dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Arief (2014). Perbedaan pelitian 

Arief dengan penelitian ini adalah konsep pemasaran yang berbeda antara 
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lembaga pendidikan negeri dan swasta. Lembaga pendidikan negeri semua 

kurikulum dan pengelolahannya sudah ditentukan oleh pemerintah, 

sedangkan untuk lembaga pendidikan swasta sistem pengelolahannya 

ditentukan sendiri sesuai dengan kebijakan pimpinan lembaga pendidikan 

tersebut. Sehingga konsep pemasaran yang dilakukan juga berbeda. 

 

2.2 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang penting dari sebuah 

perusahaan dalam memnuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

pada akhirnya dapat menghasilkan keuntungan. Kegiatan pemasaran sering 

diartikan sebagai kegiatan dalam memasarkan suatu produk yang diperjual 

belikan oleh perusahaan yang ditujukan kepada konsumen. Namun jika 

dilihat makna yang sebenarnya pemasaran bukan hanya sekedar menjual 

produk, akan tetapi pemasaran memiliki aktifitas penting dalam 

menganalisa dan mengevaluasi segala kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Menurut Kotler dan Keller (2012), pengertian pemasaran adalah 

sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan orang lain. Sedangkan menurut AMA (American 

Marketing Association) yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2012) 

mendefinisikan pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dengan 

serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi 
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nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan 

cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. 

Selain itu, menurut Stanton yang diterjemahkan oleh Lamarto dan 

Sundaya (2009:10), pengertian pemasaran adalah sistem keseluruhan dari 

kegiata usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalah suatu proses perencanaan dimana perusahaan menganalisa struktur 

pasar serta memposisikan perusahaan agar suatu nilai yang baik dalam 

benak konsumen dan untuk menciptakan nilai pertukaran yang 

memuaskan. 

 

2.3 Manajemen Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting dalam 

perusahaan baik barang maupun jasa dalam upaya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup usaha. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran 

merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Untuk 

itu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan harus dikelola 

dengan baik sehingga tujuan kegiatan pemasaran dapat dicapai dengan 

optimal. 

Manajemen pemasaran merupakan proses mengelola dan mengatur 

kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Menurut Kotler dan 
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Keller (2012:5) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan 

ilmu untuk memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Saladin (2007:3) 

pengertian manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan, 

dan pengendailian program yang dirancang untuk menciptakan, 

membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 

dangan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah suatu proses analisis, perencanaan, penerapan dan 

pengendalian pasar sasaran dengan mengkomunikasikan nilai yang 

dimiliki perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

2.4 Jasa  

2.4.1. Pengertian Jasa 

Dalam pemasaran terdapat dua macam pemasaran, yaitu pemasaran 

produk dan pemasaran jasa. Pemasaran pada mulanya berkembang dari 

penjualan produk fisik, sementara itu pertumbuhan jasa yang luar biasa 

mendorong timbulnya perhatian pada industry jasa. Menurut kotler yang 

dikutip oleh Hurriyati (2010:27) menyatakan jasa adalah stiap tindakan 

atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, 

secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan. 
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Sedangkan menurut Lovelock dan Wright (2007:5) menyatakan 

bahwa Jasa adalah tingakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak 

kepada pihak lainnya. Walaupun prosesnya mungkin terkait dengan 

produk fisik, kinerjanya pada dasarnya tidak nyata dan biasanya tidak 

menghasilkan kepemilikan atas faktor-faktor produksi. 

Jasa merupakan semua aktifitas ekonomi yang hasilnya tidak 

merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, biasanya 

dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan 

memberikan nilai tambah (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). 

Menurut Kotler (2012), jasa adalah setiap tindakan atau kinerja 

yang dapat ditawarkan satu pihak kepihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, yang produksinya 

mungkin saja terkait atau mungkin idak terkait dengan produk fisik. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jasa adalah 

suatu tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepihak lain 

yang dikonsumsi pada saat itu juga dan memberikan nilai tambah yang 

tidak menyebabkan kepemilikan. 

2.4.2. Karakteristik Jasa 

Karakteristik jasa menurut Kotler dan Keller (2012) adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak berwujud (Intangibility) 

Berbeda dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

didengar, atau dicium sebelum dibeli.  
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2. Tidak Terpisahkan (Inseparability) 

Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini 

tidak berlaku bari barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai 

persediaan, didistribusikan melalui banyak penjual, dan 

dikonsumsi kemudian. Jika seseorang memberikan jasa tersebut, 

penyedianya adalah bagian dari jasa itu karena klien tersebut juga 

hadir pada saat jasa itu dihasilkan. Interaksi penyediaan klien 

merupakan ciri khusus pemasaran jasa. 

3. Bervariasi (Variability) 

Jasa sangat tergantung pada siapa yang memberikan jasa dan kapan 

jasa itu diberikan, hal itu yang menyebabkan jasa yang diberikan 

sangat bervariasi karena orang yang memberi jasa berbeda. 

4. Tidak tahan lama (Persihability) 

Jasa tidak dapat disimpan. Jasa akan diproduksi saat terjadinya 

transaksi itu sendiri dan dikonsumsi pada saat itu juga dan jasa 

tidak memiliki bentuk fisik sehingga jasa tidak bisa disimpan. 

2.4.3. Macam-macam Jasa 

Industri jasa sangat beragam, sehingga tidak mudah untuk 

menyamakan cara pemasarannya. Klasifikasi jasa dapat membantu 

memahami batasan-batasan dari industri jasa dan memanfaatkan 

pengalaman industri jasa. Menurut Converse yang dikutip oleh Alma 

(2011) macam-macam jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
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1) Jasa Tertentu (Personalized Service) 

Jasa ini sangat bersifat personal, yang tidak dapat dipisahkan dari 

orang yang menghasilkan jasa tersebut. Oleh sebab itu 

pelayanannya haruslah langsung ditangani sendiri oleh 

produsennya. Pemakaian perantara dalam hal ini tidak praktis, 

saluran distribusinya sangat pendek, karena penjual langsung 

adalah yang paling tepat dalam pelayanan jasa.  

2) Jasa Keuangan (Financial Service) 

Jasa keuangan terdiri dari : 

a) Bank (Banking Service) 

b) Asuransi (Insurances Service) 

c) Lembaga Penanaman Modal (Investment Securities) 

3) Keperluan Umum dan Jasa Transportasi (Public Utility and 

Tranportation Service) 

Perusahaan public utility  mempunyai monopoli secara alamiah, 

misalnya perusahaan listrik dan air minum. 

Para pemakainya terdiri dari : 

a) Konsumen Lokal 

b) Perkantoran dan Perdagangan 

c) Industri 

d) Kota Praja, Pemda. 

4) Hiburan (Entertainment) 

Orang yang mempunyai usaha ini bisa memperoleh pendapatan 

yang besar mereka bisa mempengaruhi masyarakat, melalui 
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advertising. Yang termasuk usaha dalam kelompok ini adalah 

usaha-usaha dibidang olehraga, bioskop, gedung-gedung 

pertunjukann dan usaha hiburan lainnya.metode marketing yang 

diterapkan ialah sistem penyaluran langganan dimana karcis dijual 

diloket-loket, walaupun ada karcis yang dijual melalui perantara-

perantara, tetapi ini hanya dalam keadaan yang luar biasa. 

5) Jasa Hotel (Hotel Service) 

Hotel bukan merupakan suatu objek pariwisata melainkan sarana 

dalam bidang kepariwisataan. Maka dalam hal ini perlu 

mengadakan kegiatan bersama tempat-tempat rekreasi, hiburan, 

biro travel, agar menjadi daya tarik daerah yang bersangkutan. 

  

2.5 Bauran Pemasaran Jasa 

Dalam kegiatan pemasaran terdapat strategi pemasaran yang 

disebut bauran pemasaran (Marketing Mix) yang memiliki peranan penting 

dalam mempengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu barang atau 

jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Elemen-elemen bauran pemasaran 

terdiri dari semua variable yang dapat dikontrol perusahaan untuk dapat 

memuaskan konsumen. Menurut Alma (2011) bauran pemasaran 

merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan pemasaran, agar dicari 

kombinasi yang maksimal sehingga mendatangkan hasil yang paling 

memuaskan. 

Sedangkan menurut Zeithaml dan Bitner (2008:48) “Bauran 

pemasaran adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat 
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dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan tamu dan 

untuk memuaskan tamu”. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2010:92) Bauran 

pemasaran merupakan suatu alat pemasaran yang baik yang mana meliputi 

Produk, Harga, Promosi, Distribusi, kombinasi tersebut digunakan untuk 

mengendalikan dan memperngaruhi respon pasar sasaran. 

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran adalah suatu alat dalam pemasaran yang elemen-elemennya 

dikombinasikan untuk mendapatkan respon dalam pasar sasaran sehingga 

perusahaan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Dalam bauran pemasaran (barang) terdapat seperangkat alat yang 

dikenal dalam istilah 4P, yaitu Product (produk), Price (harga), Place 

(tempat atau saluran distribusi), Promotion (promosi). Sedangkan dalam 

bauran pemasaran (jasa) memiliki beberapa alat pemasaran tambahan 

yaitu, People (orang/SDM), Physical Evidence (bukti fisik), dan Process 

(proses), sehingga dikenal dengan istilah 7P. Maka dapat disimpulkan 

bahwa elemen baura pemasaran jasa adalah 7P, yaitu Product, price, 

Place, Promotion, People, Physical Evidence, and Process.  

Adapun definisi bauran pemasaran jasa dari masing-masing 

variable adalah sebagai berikut : 

1) Product (Produk): Produk merupakan elemen penting dalam sebuah 

program pemasaran. Produk dapat berupa barang dan jasa. Pengertian 

barang adalah suatu produk fisik yang berwujud dan dapat diberikan 

pada pembeli serta melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual 
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ke pembeli. Sedangkan pengertian jasa menurut Phillip Kotler (2012) 

adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah 

satu pihak yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan 

perpindahan kepemilikan apapun. Produksi bisa terkait dan bisa juga 

tidak terkait pada suatu produk fisik. Pembelian sebuah produk bukan 

hanya sekedar untuk memiliki produk tersebut tetapi juga untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Disamping memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, sebuah produk juga memiliki 

nilai dan manfaat yang ditawarkan terutama bila produk yang dijual 

adalah jasa. Untuk jasa, kualitas sangat bergantung pada  reliability,  

responsiveness, assurance dan  capability.  

2) Price (Harga) : Harga merupakan pengorbanan ekonomis untuk 

memperoleh produk atau jasa. Selain itu harga salah satu faktor 

penting konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

transaksi atau tidak. Harga dikatakan mahal, murah atau biasa-biasa 

saja dari setiap individu tidaklah harus selalu sama, karena tergantung 

dari persepsi individu yang dilatar- belakangi oleh lingkungan 

kehidupan dan kondisi individu. Strategi penentuan harga sangat 

signifikan dalam pemberian value (nilai)  kepada konsumen dan 

mempengaruhi  image produk, serta keputusan konsumen untuk 

membeli. Pada prinsipnya, penetapan harga harus disesuaikan dengan 

strategi perusahaan secara keseluruhan dalam menghadapi situasi dan 

kondisi yang selalu berubah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan. Dalam hal penetapan harga jasa harus menggunakan 
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metode tertentu dan didasarkan atas pertimbangan permintaan 

konsumen, biaya, harga pesaing dan beberapa faktor lain yang 

dianggap relevan.  Pada penelitian ini, variabel harga merupakan 

tarif/surcharge yang dibebankan atas biaya jasa pembuatan jaminan 

proyek. 

3) Promiton (Promosi) : Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan 

informasi dari penjual kepada konsumen atau pihak lain dalam saluran 

penjualan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Melalui periklanan 

suatu perusahaan mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli 

sasaran dan masyarakat melalui media-media yang disebut dengan 

media massa seperti koran, majalah, tabloid, radio, televisi dan direct 

mail. Menurut Lupiyoadi (2008), perangkat promosi mencakup : 1) 

Aktivitas periklanan, 2) Penjualan perorangan, 3) Promosi  penjualan, 

4) Hubungan masyarakat, 5) Informasi dari mulut  ke mulut, 6) 

Pemasaran langsung dan publikasi. 

4) Place (Lokasi/Saluran Distribusi) : Lokasi atau saluran distribusi  

adalah tempat atau wadah untuk menyampaikan jasa kepada pasar 

sasaran adalah dua kunci area keputusan. Hal ini memiliki relevansi 

yang besar karena jasa tidak bisa disimpan serta diproduksi dan 

dikonsumsi di tampat yang sama. Distribusi jasa terdiri atas :  

1)  Lokasi,  Menurut Lupiyoadi (2008), lokasi berarti berhubungan 

dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi 

atau kegiatannya. Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi yang 

mempengaruhi lokasi, yaitu :  a) Konsumen mendatangi pemberi jasa 
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(perusahaan) b) Pemberi jasa mendatangi konsumen. c) Pemberi jasa 

dan konsumen tidak bertemu langsung.  

2) Saluran distribusi, maksudnya adalah penyampaian jasa juga dapat 

melalui organisasi maupun orang  lain. Menurut Kotler (2012), 

“Saluran distribusi terdiri  atas seperangkat lembaga yang melakukan 

segala kegiatan atau fungsi yang digunakan untuk menyalurkan 

produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen”. Dari 

definisi diatas dapat diartikan bahwa saluran distribusi suatu barang 

adalah keseluruhan kegiatan atau fungsi untuk memindahkan produk / 

jasa disertai dengan hak pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir 

atau pemakai.  

5) People (Orang/Sumber Daya Manusia) :  Dalam hubungannya dengan 

pemasaran jasa, “Orang” disini berfungsi sebagai penyedia jasa yang 

memberikan jasa berupa manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual.  Oleh sebab itu orang/pegawai merupakan salah satu 

kunci penting keberhasilan perusahaan jasa yang langsung 

memberikan kesan dalam penyampaian jasa. Untuk mencapai kualitas 

terbaik maka pagawai harus dilatih untuk menyadari pentingnya 

pekerjaan mereka, yaitu memberikan pelanggan kepuasan dalam 

memenuhi kebutuhannya. Jadi “orang” yang dimaksud disini adalah 

penyedia jasa atau pegawai perusahaan. Untuk mencapai kualitas 

penyedia jasa, perusahaan dapat memberikan berbagai dukungan 

seperti: pelatihan, dukungan manajemen dan komonikasi interaktif 
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internal, program perencanaan Sumber Daya Manusia yang tepat dan 

efektif  serta mengembangkan budaya jasa.  

6) Process (Proses) : Proses adalah kegiatan yang menunjukkan 

bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan 

pembelian barang. Proses merupakan gabungan semua aktivitas, 

umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, 

aktivitas, dan hal-hal rutin dimana jasa disampaikan kepada 

konsumen. Menurut Lupiyoadi (2008), proses dapat dibedakan dalam 

dua cara yaitu : 1)  Kompleksitas (Complexity) : Berhubungan dengan 

langkah-langkah dan tahapan proses. 2)  Keragaman : Berhubungan 

dengan adanya perubahan dalam langkahlangkah atau tahapan proses.   

7) Physical Evidence (Bukti Fisik) : Bukti fisik disini merupakan bukti 

jasa yang telah diciptakan yakni berupa bukti transaksi yang terjadi 

antara perusahaan asuransi dengan perusahaan kontraktor sebagai 

konsumen. Karakteristik bukti fisik merupakan segi paling nampak 

dalam kaitannya dengan transaksi jasa. Atau dapat dikatakan sebagai 

perangkat yang diperlukan untuk menunjang penyajian produk dan 

layanan secara nyata dan berkualitas.  Ada dua tipe  Physical 

Evidence, yaitu : 1) Essential Evidence merupakan keputusan-

keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan layout 

dari gedung, ruang, surat  dan lain-lain.  2) Peripheral Evidence 

merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti 

apa-apa.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

bauran pemasaran jasa berpengaruh terhadap minat konsumen dalam 

membeli atau menggunakan barang/jasa yang ditawarkan perusahaan.  

2.6 Strategi Pemasaran Jasa 

Dalam kegiatan pemasaran jasa yang baik ada beberapa strategi yang bisa 

diterapkan untuk memaksimalkan layanan jasa yang diberikan sehingga 

dapat memnuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. menurut Buchari 

Alma (2011) strategi pemasaran jasa adalah kegiatan suatu 

organisasi/lembaga yang memberikan layanan atau menyampaikan jasa 

kepada konsumen dengan cara yang memuaskan konsumen. 

Strategi pemasaran jasa pada dasarnya rencana yang menyeluruh, terpadu, 

sistematis, dan menyatu dibidang pemasaran jasa yang memberikan 

panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan 

pemasaran suatu perusahaan. Menurut Umar Husein (2008) strategi 

pemasaran jasa adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan 

aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari 

waktu ke waktu, pada masing- masing tingkatan dan acuan serta 

alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi 

lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. 

Strategi pemasaran jasa merupakan serangkaian kegiatan pemasaran dalam 

mengkombinasikan bauran pemasaran jasa yang kemudian dianalisis yang 

mana yang merupakan proses pemasaran yang paling baik sehingga bisa 

dioptimalkan oleh perusahaan. 
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Menurut Buchari Alma (2011) untuk memperoleh kesuksesan dalam 

pemasaran jasa, perusahaan harus mampu mengintegrasikan tiga elemen 

penting dalam pemasaran jasa, yaitu : 

1) Internal Marketing (pemasaran internal) 

Artinya menerapkan teori dan praktek pemasaran terhadap orang 

yang melayani langganan jadi harus dipekerjakan dan dipelihara 

tenaga kerja yang terbaik, dan mereka harus bekerja dengan baik. 

Secara jelasnya, pertama-pertama harus menjual pekerjaan kepada 

pegawainya sebelum mereka dapat menjual jasanya kepada 

langganan. Latih, didik, arahkan karyawan terlebih dahulu sebelum 

mereka menjual atau menghubungi orang lain yang akan membeli 

jasa yang ditawarkan. Agar rencana pemasaran sebuah 

permasalahan berhasil maka perlu dibina hubungan, bukan saja 

dengan pihak luar (konsumen), tapi yang lebih penting dengan 

karyawan sendiri. Gagal atau sukses pemasaran, naik atau 

merosotnya  citra terhadap perusahaan sangat tergantung pada 

karyawan. Oleh sebab itu karyawan harus dilatih dalam 

memberikan pelayanan sebaik mungkin.  

2) Eksternal Marketing (Pemasaran eksternal) 

Pemasaran eksternal berarti kegiatan yang  biasa dilakukan oleh 

pengusaha dalam menyiapkan, memberi harga, mempromosikan, 

mengangkut sampai barang tersebut sampai kepada konsumen. 

Untuk keberhasilan pemasaran eksternal ini maka kegiatan-

kegiatan tersebut terutama dalam melayani konsumen  perlu 
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dijelaskan kepada para karyawan yang menjadi pelaksana.  

Keahlian karyawan sangat terkesan bagi langganan dalam memberi 

layanan yang sangat memuaskan. Karyawan betul-betul 

memperhatikan keinginan, menghormati langganan secara spontan 

bersahabat. Layanan ini akan  menimbulkan kesan mendalam dan 

kepuasan dihati konsumen. Konsumen yang puas akan memberi 

tahu teman-temannya sehingga dia seakan-akan mempromosikan 

perusahaan tersebut. 

3) Interaktif Marketing (Pemasaran Interaktif) 

Dalam interaksi antara karyawan dengan konsumen maka perlu 

dijaga, diingat apa-apa yang telah dijanjikan kepada calon 

konsumen, jangan sampai janji dilanggar, jangan sampai menjadi 

isapan jempol belaka, tidak ada buktinya. Jika  ini terjadi maka 

akan muncul kekecewaan luar biasa dari konsumen dan akan 

berakibat fatal  terhadap perusahaan. 

 

2.7 Prilaku Konsumen 

Kegiatan pemasaran bertujuan untuk memenubhi dan melayani 

kebutuhan dan keinginan konsumen. oleh karena itu para pemasar harus 

mengetahui dan mempelajari keinginan, persepsi, preferensi, dan prilaku 

konsumen dengan tujuan agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. 

2.7.1. Pengertian Prilaku Konsumen 

Menurut Levy dan Weltz yang dikutip oleh Christina Whidya 

Utami (2010:67) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai perilaku 
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yang terlibat dalam hal perencanaan , pembelian, dan penentuan 

produk serta jasa yang konsumen harapkan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2009:6) yaitu cara individu 

dalam pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya 

mereka yang tersedia (waktu, uang, Usaha) guna membeli barang – 

barang yang berhubungan dengan konsumsi. 

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob 

Sabran (2009:166), perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaimana 

individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, meggunakan, 

dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka. 

Sedangkan menurut Fandi Tjiptono (2008:19) perilaku 

konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan 

menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan 

yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prilaku 

konsumen merupakan cara konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian yang dilakukan melalui perencanaan, pemilihan produk, 

sampai proses pembelian yang didapat dari pembelajaran konsumen 

mengenai informasi produk/jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi 

melalui kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan. 
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2.7.2. Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran 

(2009), faktor yang mempengaruhi prilaku konsumen adalah : 

1) Faktor Budaya 

a) Budaya merupakan penentu keinginan dan prilaku yang 

paling mendasar. 

b) Sub-Budaya, terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras 

dan daerah geografis. Banyak sub-budaya yang membentuk 

segmen pasar penting, dan pemasar sering merancang 

produk dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan 

mereka. 

c) Kelas Sosial, merupakan pembagian masyarakat yang relatif 

homogeny dan permanen, dan tersusun secara hierarkis dan 

anggotanya menganut nilai-nilai, minat dan perilaku yang 

sama. 

2) Faktor Sosial 

a) Kelompok Referensi, seseorang terdiri dari semua 

kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) 

atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku sesorang. 

3) Keluarga, merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat, keluarga biasanya 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

melakukan keputusan pembelian.  
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4) Faktor Pribadi 

a) Usia dan Tahap Siklus Hidup, orang membeli barang dan 

jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Selera orang 

terhadap makan, minum, perabot dan rekreasi berhubungan 

dengan usia. 

b) Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi, pekerjaan seseorang juga 

mempengaruhi pola konsumnya. Pemasar berusaha 

mengidentifikasi kelompok profesi yang memiliki minat 

diatas rata-rata atas produk dan jasa mereka. 

c) Kepribadian dan Konsep Diri, kepribadian merupakan 

karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan 

orang lain yang menyebabkan  tanggapan yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. 

d) Gaya Hidup dan Nilai, gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, 

minat dan opininya. 

5) Faktor Psikologis 

a) Motifasi, seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu 

tertentu. Kebutuhan akan menjadi motif jika seseorang 

didorong hingga mencapai level intensitas yang memadai. 

Motif adalah kebutuhan yang cukup mampu mendorong 

seseorang untuk bertindak. 

b) Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk 

memilih, mengorganisasi dan menginterprestasi masukan 
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informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki 

arti. 

c) Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang yang 

timbul dari sebuah pengalaman. 

d) Memori, semua informasi dan pengalaman yang dihadapi 

orang ketika mereka menjalani kehidupan dapat berakhir 

dalam memori jangka panjang. 

  

2.8 Minat Beli 

Semakin berkembangnya zaman, berkembang pula strategi yang 

harus dijalankan oleh perusahaan, khususnya dibidang pemasaran. Untuk 

itu perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen 

dalam hubungannya dengan pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

tersebut.  Dalam menentukan jenis produk atau jasa yang akan dikonsumsi, 

konsumen selalu mempertimbangkan tentang produk atau jasa yang 

dibutuhkan, hal ini dikenal dengan minat konsumen. 

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai 

pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber 

motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang 

mereka lakukan. Menurut Kennear dan Taylor dalam Umar Husein (2008) 

minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam 

sikap mengkosumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 
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Minat konsumen dalam bersikap dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Yudrik Jahja (2011) Faktor tersebut antara lain : 

1. Kebutuhan fisik, social, dan egoistis. 

2. Pengalaman. 

Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan 

tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau 

tindakan tersebut, minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak 

unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Dapat dikatakan 

bahwa minat beli merupakan pernyataan mental konsumen dari diri 

konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sebuah produk atau jasa. 

Menurut Augusty Ferdinand (2006) minat beli dapat diidentifikasi 

melalui indicator-indikator sebagai berikut : 

1. Minat Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli suatu produk atau jasa. Seseorang cenderung membeli 

suatu produk tertentu saja karena merasa yakin bahwa produk atau 

jasa yang dikonsumsi benar-benar berkualitas. 

2. Minat Refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

merefensikan suatu produk atau jasa kepada orang lain. Seseorang 

akan cenderung memberikan informasi mengenai produk atau jasa 

yang akan dibeli atau dikonsumsi oleh orang lain karena orang 

yang merefrensikan produk atau jasa sudah berpengalaman dan 

mengerti mengenai produk tersebut. 



37 
 

3. Minat Preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki prefrensi utama pada suatu produk atau 

jasa. Prefrensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan 

produk atau jasa prefrensinya. 

4. Minat Eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari infromasi mengena produk atau jasa yang 

diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat 

positif dari produk tersebut. 

Titik tolak memahami seorang pembeli adalah dengan 

menggunakan model rangsangan tanggapan (stimulus-respone model) 

melalui apa yang didengar oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, dan 

apa yang dicium oleh hidung, itulah yang disebut dengan stimulus 

(Thamrin dan Francis, 2013). Menurut Ujang Sumarwan (2008) 

karakterisrik dan proses pengambilan keputusan pembeli menghasilkan 

keputusan pembelian produk tertentu. Iklan dengan berbagai macam 

produk yang ditayangkan dimedia televise adalah sebuat stimulus yang 

dirancang khusus oleh pemasar agar menarik perhatian konsumen, dan 

pemasar berharap melalui stimulus tersebut konsumen akan menyukai 

iklan produknya yang kemudian akan melakukan proses pembelian. 

Menurut Kotler, Bowen, dan Makens dalam Adiztya Wibisaputra 

(2011), terdapat dua faktor yang mempengaruhi minat beli seseorang 

dalam proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu : 

1) Situasi tidak terduga (Unexpected Situation) 
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Seseorang terkadang melakukan pembelian disaat menghadapi situsi 

yang tidak diduga. Biasanya seseorang ketika berjalan-jalan kemudian 

melihat sebuah produk, yang kemudian dibujuk oleh tenaga penjual 

dan tertarik pada produk tersebut biasanya akan melakukan pembelian 

padahal orang tersebut tidak memiliki niat untuk membeli produk itu. 

2) Sikap terhadap orang lain (Respect to Others) 

Seseorang dalam melakukan keputusan pembelian terkadang 

disebabkan oleh informasi yang diberikan orang lain terhadap suatu 

produk. 
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2.9 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 : 

Kerangka Konseptual 
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2.10 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya 

maka penulis mengajukan  dugaan atau hepotesis dengan model dibawah 

ini : 

Gambar 2.2 

Model Hipotesis 
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Dari gambar diatas dikethui bahwa hipotesis yang dajukan adalah: 

H1    : 

Terdapat berpengaruh variabel bauran pemasaran jasa yang terdiri 

dari 7P yaitu Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 

Evidence, dan Process terhadap minat belajar di SMA Darul Ulum 

2 Jombang secara Simultan. 

H2   :  

Terdapat berpengaruh variabel bauran pemasaran jasa yang terdiri 

dari 7P yaitu Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 

Evidence, dan Process terhadap minat belajar di SMA Darul Ulum 

2 Jombang secara Parsial. 

H3   :  

Variable People merupakan variabel yang memiliki pengaruh  

dominan  terhadap minat beli. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penlitian ini merupakan penelitian dengan proses yang dilakukan 

secara bertahap, yakni dari perencanaan dan perancangan penelitian, 

menentukan fokus penelitian, waktu penelitian, pengumpulan data, analisis, 

dan penyajian hasil penelitian. Jenis penelitian ini tergolong penelitian 

Explanatory Research  yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. ExplanatoryResearch 

bertujuan untuk menguji dan mengetaui hubungan antar variable. Variable 

dalam penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu variable Independen/bebas 

dan variable dependen/terikat.  

Variable merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Variabel penelitian 

dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Variabel Independen/bebas, merupakan variable yang mempengaruhi  

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah bauran 

pemasaran jasa yang terdiri dari tujuh elemen yang biasa disebut 7P. 

variabel tersebut antara lain , Product, Price, Place, Promotion, 

People, Physical Evidence, dan Process. 
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2. Variabel Dependen/terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di kota Jombang peneliti tertarik dengan 

perkembangan sekolah SMA Darul Ulum 2 Unggulan yang berada di 

Jombang. Waktu penelitian yang dilkukan mulai bulan Oktober . 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi menurut Sugiyono (2010:115) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, melainkan meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh obyek/subyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat kota Jombang yang mengerti atau mengetahui SMA Darul Ulum 2 

Unggulan di kota Jombang. 

Sampel menurut Sugiyono (2010:116) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik Non-Probability Sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur 



44 
 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan 

untuk pengambilan sampel yaitu dengan metode Purposive Sampling yaitu 

pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan kreteria/karakteristik 

yang ditetapkan oleh peneliti. 

Beberapa kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah : 

1) Masyarakat Jombang yang mengetahui SMA Darul Ulum 2 

2) Orang tua yang memiliki rencana untuk menyekolahkan 

putra/putrinya ke jenjang SMA. 

Adapun dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini 

berdasarkan Sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa jumlah sampel 

minimal 10 kali lipat jumlah variable. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan berjumlah 8 variabel antara lain 7 variabel bebas/ Independent dan 

1 variabel Dependent. Variabel Independent meliputi : product (X1), price 

(X2), place (X3), promotion (X4), people (X5), physical evidence (X6) , dan 

process (X7). Sedangkan untuk variabel Dependent adalah Minat Beli (Y). 

Sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 10x8 = 80 responden. 

Peneliti membulatkan menjadi 100 responden karena untuk lebih 

representatif.  

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.8.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data yaitu : 
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1. Data Kualitatif  

Adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik secara 

lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.  

2. Data Kuantitatif  

Adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat 

dihitung, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti  

3.8.2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua macan : 

1. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak SMA Darul 

Ulum 2 Unggulan berupa hasil pengamatan setempat dan perolehan 

informasi dari sumber langsung. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa 

dokumen-dokumen yang bersumber dari buku-buku dan artikel 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan 

menjadi beberapa bagian yaitu : 
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1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu yang dilakukan 

dengan membaca buku-buku dan majalah yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, skripsi maupun tesis sebagai acuan penelitian 

terdahulu, dan dengan cara browsing di internet untuk mencari artikel-

artikel serta jurnal-jurnal atau data-data yang dapat membantu hasil dari 

penelitian. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan cara mendatangi 

langsung tempat yang menjadi obyek Penelitian. Penelitian lapangan 

dilakukan dengan cara : 

a) Observasi 

Menurut Sugiyono (2010 : 145) metode observasi adalah metode 

pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap situasi yang kompleks dan merupakan suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis 

yang mengutamakan pengamatan dan ingatan. 

b) Kuesioner 

Penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung ke 

tempat obyek penelitian, untuk mendapatkan data melalui 

penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat mengenai 

pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap minat. Responden diminta 

menanggapi pertayaan yang diberikan dengan cara menjawab 
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pertanyaan tentang seberapa besar penilaian mereka atas pengaruh 

bauran pemasaran jasa terhadap minat. 

Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup 

dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan 

memilih jawaban yang telah disediakan dengan Skala LIkert yang 

berisi lima tingkatan pilihan jawaban mengenai kesetujuan responden 

terhadap pertanyaan yang dikemukakan.  

Dalam pengukuran aspek pengaruh bauran pemasaran jasa 

terhadap minat digunakan Skala Tingkat (Likert) dengan keterangan 

sebagai berikut : 

1) Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 

2) Skor 4 untuk jawaban Setuju (S) 

3) Skor 3 untuk jawaban Cukup Setuju (CS) 

4) Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

5) Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

c) Dokumentasi 

Sugiyono ( 2010 ), mengemukakan pendapatnya mengenai 

dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya 

monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, yakni dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen SMA Darul Ulum 2 Unggulan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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3.6 Definisi Operasional Variabel 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perlu dipahami berbagi unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 

penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian.  

Variabel-variabel penelitan yang digunakan adalah satu variabel 

dependen yaitu minat beli, sedangkan variabel bebas adalah variabel-variabel 

baruan pemasaran jasa yang meliputi product, price, place, promotion, people, 

physical evidence,dan  process.  

Secara lebih rinci operasionalisasi variabel penelitian dijelaskan pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 3. 1 :  

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Item Pertanyaan Skala Sumber 

1 2 4 4 5 6 

Bauran 

Pemasaran 

Jasa 

Product 

(X1) 

- Kualitas Program 

- Keberagaman 

konsesntrasi 

- Manfaat program 

- Akreditasi 

- Jaminan Merk terhadap 

kualitas 

 

- Kualitas program 

yang ditawarkan 

SMA Darul Ulum 2 

sangat bagus. 

- Keberagaman 

konsentrasi yang 

dimiliki SMA Darul 

Ulum 2 sangat 

banyak. 

- Program yang 

ditaarkan SMA 

Darul Ulum 2 

memiliki manfaat 

yang baik   

- SMA Darul Ulum 2 

memiliki akreditasi 

yang bagus 

- SMA Darul Ulum 2 

menggambarkan 

layanan yang baik. 

 

Likert 

1-5 

Yolla 

Margaretha 

(2011) 

 Price - Biaya sekolah - Biaya yang  Yolla 
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 (X2) - X2adBiaya MOS (Masa 

Orientasi Siswa) 

- Sistem pembayaran 

sekolah 

 

dikeluarkan untuk 

sekolah di SMA 

Darul Ulum 2 

murah. 

- Biaya yang 

dikeluarkan untuk 

Masa Orientasi 

Siswa (MOS) 

sedikit. 

- Sistem pembayaran 

sekolah SMA Darul 

Ulum 2 sangat 

mudah. 

Likert 

1-5 

Margaretha 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Place 

 (X3) 

- Lokasi sekolah 

- Kemudahan lokasi 

dicapai oleh sarana 

transportasi 

- Kedekatan lokasi 

dengan bisnis 

- Lokasi SMA Darul 

Ulum 2 sangat 

strategis. 

- Lokasi SMA Darul 

Ulum 2 mudah 

dijangkau 

kendaraan. 

- Lokasi SMA Darul 

Ulum 2 Dekat 

dengan 

Pasar/Keramaian. 

 

Likert 

1-5 

Yolla 

Margaretha 

(2011) 

 Promotion 

(X4) 

- Intensitas iklan 

- Pesan dalam iklan 

- Iklan/poster 

mengenai SMA 

Darul Ulum 2 

Sangat banyak 

- Informasi yang 

disampaikan 

melalui poster/ 

iklan sangat bagus 

dan mudah 

dipahami. 

Likert 

1-5 

Heni Husni 

Muasyaroh 

(2014) 

 People 

(X5) 

- Kualifikasi pendidikan 

guru 

- Kemampuan 

komunikatif guru 

- Kesigapan karyawan 

akademik 

- Kecekatan karyawan 

akademik 

- Guru di SMA Darul 

Ulum 2 memiliki 

kualifikasi yang 

baik. 

- SMA Darul Ulum 2 

memiliki pengajar/ 

guru yang 

berkompeten. 

- SMA Darul Ulum 2 

memiliki karyawan 

yang sigap atau 

memiliki respon 

yang baik. 

- SMA Darul Ulum 2 

memiliki karyawan 

yang cekatan. 

Likert 

1-5 

Barizah 

Fajriyah 

Arief 

(2014) 

 Physical - Tampilan gedung - SMA Darul Ulum 2 Likert Barizah 
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Evidence 

(X6) 
- Kualitas sarana 

prasarana sekolah 

- Fasilitas laboratorium 

- Koleksi buku 

perpustakaan 

- Fasilitas internet 

Memiliki tampilan 

gedung yang bagus 

dan menarik. 

- SMA Darul Ulum 2 

memiliki sarana dan 

prasarana yang 

bagus dan 

berkualitas. 

- SMA Darul Ulum 2 

memiliki Fasilitas 

Laboratorium yang 

lengkap. 

- SMA Darul Ulum 2 

memiliki koleksi 

buku perpustakaan 

yang lengkap. 

- SMA Darul Ulum 2 

Memiliki Fasilitas 

internet. 

1-5 Fajriyah 

Arief 

(2014) 

 Process 

(X7) 

- Proses belajar meliputi 

teori dan praktek 

- Kefleksibelan proses 

belajar 

- Suasana belajar 

- Proses belajar di 

SMA Darul Ulum 2 

meliputi teori dan 

praktek. 

- Proses belajar di 

SMA Darul Ulum 2 

mengikuti situasi 

dan kondisi yang 

ada. 

- Suasana belajar di 

SMA Darul Ulum 2 

sangat nyaman. 

Likert 

1-5 

Rina 

Indrayani 

(2011) 

Minat Beli Minat 

Belajar (Y) 

- Mempertimbangkan 

untuk membeli 

- Ingin mengetahui lebih 

lanjut mengenai 

produk/jasa 

- Ingin memiliki 

produk/jasa 

- Mempertimbang 

untuk menggunakan 

jasa SMA Darul 

Ulum 2. 

- Ingin mengetahui 

lebih lanjut 

mengenai SMA 

Darul Ulum 2 

- Ingin menggunakan 

jasa yang 

ditawarkan SMA 

Darul Ulum 2. 

Likert 

1-5 

Sucy 

Ramadhany 

(2011), 

 

 

 Sumber : Data Primer (2015) 

 

3.7 Pengujian Instrumen Penelitian 

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner perlu dilakukan 

pengujian atas kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan uji 
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reliabilitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah yang disebarkan untuk 

mendapatkan data penelitian adalah valid dan reliable, maka untuk itu penulis 

juga akan melakukan kedua uji ini terhadap instrument penelitian (kuesioner). 

3.7.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

(Imam Ghozali dalam Made Novandri, 2010:32). Misalnya dalam mengukur 

kepuasan konsumen suatu produk di mata konsumen diukur dalam tiga 

pertanyaan berupa satu pertanyaan tiap indikator. Untuk mengukur variabel 

kepuasan konsumen, jawaban responden dikatakan valid apabila item-item 

dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam 

kuesioner tersebut. Dalam uji validitas dapat digunakan SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) dan dapat pula digunakan rumus teknik 

korelasi Product Moment (Husein Umar dalam Made Novandri, 2010:33): 

 

Dimana : 

r = Koefisien Kolerasi 

n = Jumlah Responden 

X = Skor Pertanyaan 

Y = Skor Total 
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Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi antara skor 

masing-masing item dalam kuesioner dengan total skor yang ingin diukur, 

yaitu dengan menggunakan Coefficient Correlation Pearson dalam SPSS. Jika 

nilai signifikansi (P Value) > 0,05, maka tidak terjadi hubungan yang 

signifikan. Sedangkan, apabila nilai signifikansi (P Value) < 0,05, maka 

terjadi hubungan yang signifikan. 

 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. (Imam Ghozali dalam Made Novandri, 2010:34). 

Selain menggunakan bantuan SPSS, uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan koefisien alpha (α) dari Cronbach: 

 dan   

Dimana : 

  = Reliabilitas Instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

 = Jumlah Varian Butir 

  = Varian Total 

n  = Jumlah Responden 
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Dalam penelitian ini misalnya variabel kepuasan konsumen diukur 

dalam tiga pertanyaan berupa satu pertanyaan tiap indikator. Untuk mengukur 

variabel kepuasan konsumen 1 jawaban responden dikatakan reliable jika 

masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten. Pengujian reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha. Koefisien Cronbach Alpha 

yang > 0,60 menunjukkan kehandalan (reliabilitas) instrumen (bila dilakukan 

penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan menghasilkan 

kesimpulan yang sama) dan jika koefisien Cronbach Alpha yang < 0,60 

menunjukkan kurang handalnya instrumen (bila variabel-variabel tersebut 

dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda). Selain itu, Cronbach Alpha yang 

semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal 

reliabilitasnya. 

 

3.8 Analisis Data 

Untuk membuktikan hepotesis yang diajukan pada penelitian ini digunakan 

metode analisis, yaitu : 

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk 

mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, 

dalam bentuk informasi yang ringkas, dimana hasil penelitian beserta 

analisisnya diuraikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang kemudian akan 

ditarik suatu kesimpulan. 
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2. Analisis Kuantitatif dengan menggunakan Regresi Linier Berganda 

yaitu menguji hubungan dua atau lebih variabel-variabel penelitian.  

Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model 

sebagai variabel tergantung (responden) sedangkan variabel lain 

sebagai penyebab. Analisis Jalur merupakan kepanjangan dari analisis 

regresi berganda. Analisis jalur bertujuan untuk memberikan estimasi 

tingkat kepentingan (Magnitude) dan signifikansi (Significance) 

hubungan sebab akibat hipotetikal antara bauran pemasaran jasa 

terhadap minat beli konsumen baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  Persamaan standardized Imam Ghozali (dalam Richa 

Widyaningtyas 2010) 

 

Dimana : 

Y = minat beli konsumen pada SMA Darul Ulum 2 (variabel 

dependen/terikat) 

p   =     koefisien untuk variable X 

X1 = Product (variabel independen/bebas) 

X2 = Price (variabel independen/bebas) 

X3 = Place (variabel independen/bebas) 

X4 = Promotion (variabel independen/bebas) 

X5 = People (variabel independen/bebas) 

X6 = Physical Evidence (variabel independen/bebas) 

X7 = Process (variabel independen/bebas) 
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Pada model linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan 

melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R2). Jika (R2) yang 

diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model 

tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya jika (R2) makin mendekati 0 (nol), maka semakin lemah pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Karena variabel independen 

pada penelitian ini lebih dari 2 (dua), maka koefisien determinasi yang 

digunakan adalah Adjusted R Square (Imam Ghozali dalam Made Novandri, 

2010:39). Dari koefisien determinasi (R2) ini dapat diperoleh suatu nilai untuk 

mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik 

turunnya variabel Y yang biasanya dinyatakan dalam persentase. 

3.8.1. Uji Asumsi Klasik 

3.8.1.1. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya kolinier antar variabel bebas (Independent). 

Dalam model regresi penelitian ini tidak boleh ditemukan adanya 

multikolinieritas. Untuk mengetahui hal tersebut dalam penelitian ini 

metode yang digunakan dengan melihat Variance inflation factor (VIF). 

Menurut Santoso (2011), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, 

maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan 

variabel bebas lainnya.  
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3.8.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Terdapat beberapa cara untuk melakukan uji 

heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan diagram Scatter Plot, 

yaitu dengan melihat hasil penyebaran data-data yang digunakan. Jika 

penyebaran data tidak membentuk suatu pola maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3.8.1.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang disajikan 

untuk dianalisis lebih lanjut terdistrinusi normal atau tidak. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan yaitu dengan melihat residual plots 

pada grafik normal P-P Plot. Jika penyebaran data mengikuti garis dan 

mendekati garis diagonal maka data yang digunakan dalam penelitian 

terdistribusi normal, begitu pula sebaliknya 

 

3.8.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua 

atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi 

linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif. 
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Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam regresi linier berganda menurut 

Sufren (2013): 

1. Tidak mengalami multikolinearitas 

2. Tidak mengalami autokolerasi 

3. Tidak mengalami heteroskedastisitas 

4. Antara variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungan 

secara teoritis,  

5. Persamaan regresi harus linier. 

Analisis regresi linier berganda bisa dicari dengan persamaan : 

Y= a + bX1 + bX2 + bX3 + bX4 + bX5 + bX6 + bX7 

Dimana ; 

Y = Minat Beli 

a = Nilai Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X = Variabel Bebas  

3.8.3. Uji Hipotesis 

3.8.3.1. Uji F (Uji Simultan) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama 

variabel bebas terhadap varibel terikat. Dimana Fhitung > Ftabel, maka H1 

diterima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan 

variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila Fhitung < Ftabel, 

maka H0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan 
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atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap 

variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% (α = 0,05). 

Jika sig > ά (0,05), maka H0 diterima H1 ditolak. 

Jika sig < ά (0,05), maka H0 ditolak H1 diterima. 

3.8.3.2. Uji T (Uji Parsial) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan 

menganggap dependen yang lain konstan. Signifikansi pengaruh tersebut 

dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai Ttabel dengan nilai 

Thitung.  Apabila nilai Thitung > Ttabel maka variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel independen, sebaliknya jika nilai 

Thitung < Ttabel maka variabel independen secara individual tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

Thitung > Ttabel berarti H0 ditolak dan menerima H1 

Thitung < Ttabel berarti H0 diterima dan menolak H1 

Uji T juga bisa dilhat pada tingkat signifikasinya: 

- Jika tingkat signifikasinya < 0,05, maka, H0 ditolak dan H1diterima 

- Jika tingkat signifikasinya > 0,05, maka, H0 diterima dan H1ditolak 

3.8.3.3. Uji Dominan  

Uji dominan digunakan untuk melihat variabel manakah dari 

beberapa variabel independen bauran pemasaran jasa yang memiliki 

pengaruh paling dominan dalam mempangaruhi minat. Dalam penelitian 

ini diduga bahwa variabel product (X7) yang memiliki pengaruh paling 
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dominan terhadap minat beli. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan 

dengan menggunakan t-test yaitu membandingkan nilai thitung dengan ttabel. 

Untuk menentukan variabel yang paling dominan dilihat dari nilai thitung 

yang paling besar. 

3.8.3.4. Uji Koefisien Determinan 

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total 

variasi dalam variabel terikat yang diterangkan variabel bebas (M.Nasir 

2013). Uji koefisien determinan (R
2
) merupakan ukuran yang penting 

dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model 

regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat 

mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data 

seseungguhnya. Nilai koefisien determinan (R
2
) mencerminkan seberapa 

besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas 

X. bila nilai koefisien determinanasi sama dengan 0 (R
2
= 0) artinya 

variasi dari variabel Y tidak dapat diterangkan sama sekali oleh Variabel 

X, apabila nilai koefisien determinasi sama dengan 1 (R
2
=1) artinya 

variasi dari variabel Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel 

X. dengan demikian model regresi yang baik dapat dilihat dari nilai 

koefisien determinasinya (R
2
) yang mendekati 1 atau > 0,05. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Diskripsi Obyek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum SMA Darul Ulum 2 Jombang 

SMA Darul Ulum 2 Jombang merupakan salah satu sekolah 

unggulan yang ada di Jombang. Sekolah ini merupakan sekolah yang 

bertaraf internasional. SMAN Darul Ulum 2 Jombang merupakan 

sekolah yang dinaungi pondok pesantren Darul Ulum Jombang, sehingga 

manajemen tertinggi mengikuti kebijakan pondok pesantren Darul Ulum 

Jombang. Salah satu bukti bahwa sekolah tersebut dibawah naungan 

pondok pesantren Darul Ulum Jombang adalah dengan dimasukannya 

kebijakan bahwa siswa juga harus memahami isi Alqur’an. Hal ini sesuai 

dengan visi dan misi SMA Darul Ulum 2 Jombang. 

Visi dan Misi tersebut yaitu : 

VISI 

– Unggul dalam Iman dan Taqwa (Imtaq) 

– Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) 

– Unggul dalam Berakhlakul Karimah 

 

MISI 

1. Membentuk siswa yang dapat membedakan antara baik dan 

buruk. 

2. Memahami kandungan isi Al Qur’an. 
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3. Melaksanakan sholat berjamaah, istighosah, tahlil, ESQ, 

perayaan hari besar Islam dan lain-lain 

4. Menyelenggarakan pendidikan secara terpadu antara 

sekolah, pondok, dan Cambridge International Examination 

(CIE). 

5. Menyelenggarakan pembelajaran Full Days School. 

6. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga sekolah. 

7. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi 

dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 

8. Mewujudkan peserta didik yang mampu berkompetisi di 

dalam negeri maupun di luar negeri. 

9. Melaksanakan pembinaan akademik dan non akademik 

secara intensif. 

10. Menfasilitasi kegiatan yang berbasis TIK serta saran 

pendukungnya. 

11. Melaksanakan kegiatan pembinaan English-Arabic seperti 

English-Arabic morning, English-Arabic day, English-

Arabic challenge. 

12. Menerapkan sistem point dan Drop Out (DO). 

13. Melaksanakan kegiatan bakti sosial dan green day.  

4.1.2 Sejarah Singkat SMA Darul Ulum 2 Jombang 

Keberadaan SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang adalah 

buah perjuangan Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum dan 
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dukungan warga masyarakat. Bermula dari SMA Darul Ulum 2 yang 

bertempat di Jl. Slamet Riyadi kota Jombang (1979-1994), kemudian 

menjadi SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang yang direlokasi di 

komplek pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang 

(1994). 

Atas prestasi-prestasi yang telah dicapai, maka melalui Direktorat 

Pembinaan SMA Ditjen Dikmenum Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, sekolah ini dipercaya sebagai salah satu sekolah di Indonesia 

untuk menyelenggarakan Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf 

Internasional (R-SMA-BI). SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang 

mengembangkan kurikulumnya dengan mengadaptasikan tiga kurikulum 

sekaligus, yaitu kurikulum Pondok Pesantren, Kurikulum Nasional dan 

kurikulum Cambridge yang pada sasaranya adalah mencetak generasi baru 

yang unggul dalam Imtaq, Iptek dan Akhlaqul Karimah dalam skala 

Nasional maupun Internasional. 

Pada tanggal 10 Agustus 2010 kembali mengukir prestasi dengan 

memperoleh sertifikat penjaminan mutu Internasional ISO 9001:2008 

tentang manajemen pendidikan bekerjasama dengan Unitet Registrar of 

System (URS) yang merupakan salah satu badan inspeksi dan verifikasi 

yang beroperasi di lebih dari 100 negara di dunia dan mendapat pengakuan 

dari UKAS Management System atau memperoleh sertifikat terakreditasi 

dari pemerintah Inggris. 

Pada tahun pelajaran 2013/2014, sekolah dipercaya untuk menjadi 

pilot project pelaksanaan terbatas Kurikulum 2013, dan tahun 2014/2015 
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sekolah ditunjuk untuk melaksanakan UJIAN NASIONAL Berbasis 

Computer Based Test (CBT). 

 

4.2. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan 

menyabarkan kuesioner penelitian sehingga memperoleh gambaran 

mengenai karakteristik dari responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian. Karakteristik responden dengan sampel sebanyak 100 orang 

memiliki karakteristik yang meliputi: usia, pendapatan, pekerjaan, 

pendidikan terakhir. 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Dar hasil tabulasi diperoleh jumlah karakteristik responden 

berdasarkan usia sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Presentase 
 23 – 28 th 2 2% 

29 – 34 th 15 15% 

35 – 40 th 49 49% 

>40 th 34 34% 

Total  100 100% 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Berdasarkan tabel diatas digambarkan bahwa responden yang 

memiliki usia antara 23-28 th sebanyak 2 orang. Range usia tersebut 

manggambarkan bahwa responden merupakan saudara atau kakak dari 

anak yang akan masuk sekolah ke jenjang SMA. Angka tersebut 

sangat sedikit dari jumlah responden yang berjumlah 100 orang. 

Sedangkan jumlah responden yang memiliki range usia antara 29-34 th 
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sebanyak 15 responden. Responden dalam range usia tersebut 

merupakan orang tua muda atau saudara dari anak yang akan masuk 

sekolah ke jenjang SMA. Sedangkan untuk jumlah responden dengan 

range usia antara 35-40 th sebanyak 49 orang. Jumlah ini merupakan 

jumlah terbanyak dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah usia responden didominasi oleh para orang tua yang 

sudah mulai dewasa dan sudah mandiri. Sedangkan untuk jumlah 

responden dengan range 40 th keatas berjumlah 34 orang.   

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pendapatan 

disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan Frekuensi Prosentase 

Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 12 12% 

Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 31 31% 

Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 30 30% 

Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 19 19% 

> Rp. 3.000.000  8 8% 

Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden 

terbanyak adalah memiliki penghasilan antara Rp. 1.000.000 – 

Rp.1.500.000 rupiah yaitu sebanyak 31 orang. Jika dilihat dari 

penghasilan tersebut berarti kemungkinan besar responden tersebut 

berprofesi sebagai pegawai swasta dan wiraswasta. Sedangkan jumlah 

responden pada pendapatan Rp.1.500.000 – Rp. 2.000.000 berjumlah 

30 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan 

responden berprofesi sebagai pegawai swasta. Dari tabel diatas dapat 
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digambarkan bahwa rata-rata  responden memiliki tingkat social 

menengah kebawah. 

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Dari hasil tabulasi diperoleh gambaran karakteristik responden 

berdasarkan pekerjaannya dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini : 

Tabel 4.3 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Prosentase 

PNS 11 11% 

Wiraswasta 29 29% 

Pegawai Swasta 27 27% 

Ibu Rumah Tangga 17 17% 

Lainnya 16 16% 

Total 100 100% 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Dari tabel diatas digambarkan bahwa dari 100 responden, 

responden yang berprofesi sebgai PNS sebanyak 11 orang. Sedangkan 

responden yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 29 orang. 

Untuk responden yang berprofesi sebagai pegawai swasta sebanyak 27 

orang. Sedangkan responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga 

sebanyak 17 orang. Sedangkan sisanya responden menjawab lainnya. 

Jumlah terbanyak dari jawaban responden diatas bekerja sebagai 

wiraswasta yaitu berjumlah 29 orang 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Dari hasil tabulasi diperoleh gambaran umum karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan terakhir yang dijelaskan dalam 

tabel 4.4 dibawah ini: 
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Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir 

Pendidikan Frekuensi Prosentase 

SD 1 1% 

SLTP 17 17% 

SMA/SLTA 70 70% 

Sarjana (S1) 12 12% 

Lainnya  0 0% 

Total 100 100% 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

responden dalam penelitian ini kebanyakan adalah SMA/SLTA. 

Jumlah responden yang yanga memiliki tingkat pendidikan terakhir 

SMA/SLTA berjumlah 70 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa 

50% lebih responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan 

terakhir hanya sebatas SMA/SLTA.  

4.3. Distribusi Jawaban Responden 

4.3.1 Distribusi Jawaban Variabel Product (X1) 

Pada variabel Product (X1) terdapat lima item pernyataan yang 

diberikan kepada responden. Distribusi jawaban responden pada 

variabel Product (X1) akan digambarkan dalam tabel 4.6 dibawah ini : 

Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Item Variabel Product (X1) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Cukup 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % f % F % 

X1.1 0 0 9 9 18 18 39 39 34 34 3,98 

X1.2 8 8 19 19 27 27 33 33 13 13 3,24 
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Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Keterangan : 

X1.1 =Kualitas program yang ditawarkan SMA Darul Ulum 2 

X1.2 =Keberagaman Konsentrasi SMA Darul Ulum 2  

X1.3 = Manfaat program yang ditawarkan SMA Darul Ulum 2  

X1.4 = Akreditasi SMA Darul Ulum 2 

X1.5 = Kualitas jasa yang ditawarkan SMA Darul Ulum 2 

Tabel diatas menunjukkan bahwa item pernyataan yang 

memiliki nilai rata-rata terbesar adalah Kualitas program yang 

ditawarkan SMA Darul Ulum 2 (X1.1) yaitu 3,98. Dari keseluruhan 

responden (100 responden) sebanyak 34 responden menjawab sangat 

setuju, 39 responden menjawab setuju, 18 responden menjawab cukup 

setuju, 9 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju. hal ini menunjukkan bahwa 

responden setuju bahwa kualitas program yang dimiliki SMA Darul 

Ulum 2 memiliki kualitas yang bagus. Sedangkan item pernyataan 

dengan nilai rata-rata terendah adalah Keberagaman Konsentrasi yang 

dimiliki SMA Darul Ulum 2 banyak (X1.2) yaitu 3,24. Dari 100 

responden sebanyak 13 responden menjawab sangat setuju, 33 

responden menjawab setuju, 27 responden menjawab cukup setuju, 19 

responden menjawab tidak setuju, dan 8 responden menjawab sangat 

X1.3 3 3 12 12 26 26 49 49 10 10 3,51 

X1.4 9 9 11 11 27 27 44 44 9 9 3,33 

X1.5 4 4 14 14 32 32 35 35 15 15 3,43 

Mean Product  (X1) 3,50 
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tidak setuju. hal ini menunjukkan bahwa responden cukup setuju 

bahwa SMA Darul Ulum 2 memiliki keberagaman konsentrasi. 

Sedangkan rata-rata seluruh pernyataan mengenai variabel product 

(X1) adalah sebesar 3,50. Ini berarti bahwa sebagian besar responden 

setuju dengan pernyataan-pernyataan variabel product. 

4.3.2 Distribusi Jawaban Variabel Price (X2) 

Pada variabel Price (X2) terdapat tiga item pernyataan yang 

diberikan kepada responden. Distribusi jawaban responden pada 

variabel Price (X2) akan digambarkan dalam tabel 4.7 dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Variabel Price (X2) 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Keterangan : 

X2.1 =Biaya Sekolah di SMA Darul Ulum 2 murah 

X2.2 =Biaya Masa Orientasi Siswa murah 

X2.3 =Sistem pembayaran sekolah SMA Darul Ulum 2 Mudah 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa item pernyataan nilai rata-

rata terbesar sistem pembayaran sekolah yang mudah (X2.3) yaitu 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Cukup 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X2.1 11 11 13 13 23 23 32 32 21 21 3,39 

X2.2 9 9 11 11 26 26 33 33 21 21 3,46 

X2.3 6 6 18 18 18 18 32 32 26 26 3,54 

Mean Price  (X2) 3,46 
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sebesar 3,62. dari 100 responden, 26 responden menjawab sangat 

setuju, 32 responden menjawab setuju, 18 responden menjawab cukup 

setuju, 18 responden menjawab tidak setuju, dan 6 responden 

menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

cukup setuju bahwa sistem pembayaran di SMA Darul Ulum 2 mudah. 

Sedangkan untuk item pernyataan dengan nilai rata-rata terendah 

adalah biaya sekolah di SMA Darul Ulum 2 (X2.1) yaitu 3,39. Dari 

100 responden yang didapt dari penelitian, sebanyak 21 responden 

menjawab sangat setuju, 32 responden menjawab setuju, 23 responden 

menjawab cukup setuju, 13 responden menjawab tidak setuju, dan 11 

responden menjawab sangat tidak setuju. Nilai rata-rata dari variabel 

Price (X2) adalah sebesar 3,46. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden setuju dengan pernyataan-pernyataan mengenai 

variabel Price ( X2).  

4.3.3 Distribusi jawaban Variabel Place (X3) 

Pada variabel Place (X3) terdapat tiga item pernyataan yang 

diberikan kepada responden. Distribusi jawaban responden pada 

variabel Place (X3) akan digambarkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Responden Variabel Place (X3) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Cukup 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X3.1 10 10 12 12 22 22 32 32 24 24 3,48 
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Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Keterangan : 

X3.1 =Lokasi SMA Darul Ulum 2 Sangat strategis 

X3.2 =Lokasi SMA Darul Ulum 2 mudah dijangkau kendaraan 

X3.3 =Lokasi SMA Darul Ulum 2 Dekat dengan Keramaian 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa item pernyataan nilai rata-

rata terbesar adalah lokasi SMA Darul Ulum 2 yang mudah dijangkau 

kendaraan (X3.2) yaitu sebesar 3,64. Dari 100 responden dalam 

penelitian ini, 24 responden menjawab sangat setuju, 32 responden 

menjawab setuju, 22 responden menjawab cukup setuju, 12 responden 

menjawab tidak setuju, dan 10 responden sangat tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden setuju bahwa lokasi SMA Darul Ulum 

2 mudah dijangkau oleh kendaraan. Sedangkan untuk item pernyataan 

dengan nilai rata-rata terendah adalah lokasi SMA Darul Ulum 2 dekat 

dengan keramaian (X3.3) yaitu sebesar 2,85. Dari 100 responden yang 

didapat dalam penelitian, sebanyak 22 responden menjawab sangat 

setuju, 21 responden menjawab setuju, 23 responden menjawab cukup 

setuju, 18 responden menjawab tidak setuju, dan 16 responden 

menjawab sangat tidak setuju. hal ini menggambarkan bahwa 

responden tidak setuju bahwa SMA Darul Ulum 2 dekat dengan 

Keramaian. Sedangkan untuk nilai rata-rata dari variabel Place (X3) 

X3.2 7 7 10 10 21 21 36 36 26 26 3,64 

X3.3 16 16 18 18 23 23 21 21 22 22 2,85 

Mean Place  (X3) 3,23 
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adalah sebesar 3,32. Hal ini menunjukkan bahwa  responden dalam 

penelitian ini bersikap cukup setuju atau netral dengan pernyataan-

pernyataan mengenai variabel Place (X3). 

4.3.4 Distribusi Jawaban Variabel Promotion (X4) 

Pada variabel Promotion (X4) terdapat dua item pernyataan yang 

diberikan kepada responden. Distribusi jawaban responden pada 

variabel Promotion (X4) akan digambarkan dalam tabel 4.9 

dibawah ini : 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden Variabel Promotion (X4) 

Sumber: Data Primer Diolah (2015)  

Keterangan: 

X4.1 =Iklan/Poster Mengenai SMA Darul Ulum 2 banyak 

X4.2  =Informasi yang disampaikan iklan mudah dipahami 

Tabel diatas menunjukkan bahwa item pernyataan dengan nilai 

rata-rata terbesar adalah iklan/poster mengenai SMA Darul Ulum 2 

Banyak (X4.1) yaitu sebesar 3,22. dari 100 responden, 14 responden 

menjawab sangat setuju, 31 responden menjawab setuju, 28 responden 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Cukup 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X4.1 10 10 17 17 28 28 31 31 14 14 3,22 

X4.2 8 8 14 14 32 32  41 41 5 5 3,21 

Mean Promotion  (X4) 3,22 
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menjawab cukup setuju, 17 responden menjawab tidak setuju, dan 10 

responden menjawab sangat tidak setuju. Nilai rata-rata dari variabel 

Promotion (X4) adalah sebesar 3,22. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden cukup setuju atau netral dengan pernyataan-

pernyataan mengenai variabel Promotion (X4). 

4.3.5 Distribusi Jawaban Variabel People (X5) 

Pada variabel People (X5) terdapat empat item pernyataan yang 

diberikan kepada responden. Distribusi jawaban responden pada 

variabel People (X5) akan digambarkan dalam tabel 4.10 dibawah 

ini : 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Variabel People (X5) 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

Keterangan : 

X5.1 =Guru SMA Darul Ulum 2 memiliki kualifikasi yang baik 

X5.2 =SMA Darul Ulum 2 memiliki pengajar yang berkompeten 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Cukup 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % f % F % F % 

X5.1 12 12 14 14 16 16 32 32 26 26 3,46 

X5.2 6 6 7 7 28 28 32 32 27 27 3,67 

X5.3 7 7 17 17 15 15 43 43 18 18 3,48 

X5.4 8 8 15 15 27 27 34 34 16 16 3,35 

Mean People  (X5) 3,49 
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X5.3 =SMA Darul Ulum 2 memiliki karyawan yang sigap 

X5.4 =SMA Darul Ulum 2 memiliki karyawan yang cekatan 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa item peryataan dengan 

nilai rata-rata  terbesar adalah SMA Darul Ulum 2 memiliki pengajar 

yang berkompeten (X5.2) yaitu sebesar 3,67. Dari 100 responden 

dalam penelitian ini, 27 responden menjawab sangat setuju, 32 

responden menjawab setuju, 28 responden menjawab cukup setuju, 7 

responden menjawab tidak setuju, dan 6 responden menjawab sangat 

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa 

SMA Darul Ulum 2 memiliki pengajar yang berkompeten. Selain itu 

item pernyataan dengan nilai rata-rata terendah adalah SMA Darul 

Ulum 2 memiliki karyawan yang cekatan. (X5.4) yaitu sebesar 3,35. 

Dari 100 responden, sebanyak 16 responden menjawab sangat setuju, 

34 responden menjawab setuju, 27 responden menjawab cukup setuju, 

15 responden menjawab tidak setuju, dan 8 responden menjawab 

sangat tidak setuju. Hal ini menggambarkan bahwa responden cukup 

setuju atau netral bahwa SMA Darul Ulum memiliki karyawan yang 

cekatan. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa rata-rata variabel 

People (X5) adalah sebesar 3,49. Hal ini berarti responden dalam 

penelitian ini setuju dengan pernyataan-pernyataan mengenai variabel 

People (X5).  
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4.3.6 Distribusi Jawaban Variabel Physical Evidence (X6) 

Pada variabel Physical Evidence (X6) terdapat lima item 

pernyataan yang diberikan kepada responden. Distribusi jawaban 

responden pada variabel Physical Evidence (X6) akan digambarkan 

dalam tabel 4.10 dibawah ini : 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Responden Variabel Physical Evidence (X6) 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

Keterangan : 

X6.1 =SMA Darul Ulum 2 memiliki tampilan gedung yang bagus 

X6.2 =SMA Darul Ulum 2 memiliki sarana prasarana yang 

berkualitas 

X6.3 =SMA Darul Ulum 2 memiliki fasilitas laboratorium yang 

lengkap 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Cukup 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X6.1 9 9 8 8 32 32 34 34 17 17 3,42 

X6.2 3 3 12 12 27 27 38 38 20 20 3,60 

X6.3 5 5 13 13 31 31 29 29 22 22 3,50 

X6.4 6 6 16 16 22 22 39 39 17 17 3,45 

X6.5 9 9 11 11 27 27 39 39 14 14 3,38 

Mean Physical Evidence  (X6) 3,47 
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X6.4 =SMA Darul Ulum 2 memiliki koleksi buku perpustakaan 

yang lengkap 

X6.5 =SMA Darul Ulum 2 memiliki fasilitas internet 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi adalah 

SMA Darul Ulum 2 Memiliki Fasilitas Laboratorium yang lengkap 

(X6.3) yaitu sebesar 3,60. Dari 100 responden yang didapat dari 

penelitian ini, 20 responden menjawab sangat setuju, 38 responden 

menjawab setuju, 27 responden menjawab cukup setuju, 12 responden 

menjawab tidak setuju, dan 3 responden menjawab sangat tidak 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa SMA 

Darul Ulum 2 memiliki fasilitas laboratorium yang lengkap. Untuk 

item pernyataan dengan nilai terendah adalah SMA Darul Ulum 2 

memiliki fasilitas internet (X6.5) yaitu sebesar 3,38. Dari 100 

responden sebanyak 14 responden menjawab sangat setuju, 39 

responden menjawab setuju, 27 responden menjawab cukup setuju, 11 

responden menjawab tidak setuju, dan 9 responden menjawab sangat 

tidak setuju. Rata-rata nilai variabel Physical Evidence (X6) adalah 

sebesar 3,47. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

setuju dengan pernyataan-pernyataan mengenai variabel Physical 

Evidence (X6). 

4.3.7 Distribusi Jawaban Variabel Process (X7) 

Pada variabel Process (X7) terdapat tiga item pernyataan yang 

diberikan kepada responden. Distribusi jawaban responden pada 
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variabel Process (X7) akan digambarkan dalam tabel 4.11 dibawah 

ini : 

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden Variabel Process 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Keterangan : 

X7.1 =Proses belajar di SMA Darul Ulum 2 meliputi teori dan 

praktek. 

X7.2 =Proses belajar di SMA Darul Ulum 2 mengikuti situasi 

dan kondisi yang ada. 

X7.3 =Suasana belajar di SMA Darul Ulum 2 sangat nyaman. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi adalah 

suasana berlajar di SMA Darul Ulum 2 sangat nyaman (X7.3) yaitu 

sebesar 3,78. Dari 100 responden dalam penelitian ini, 36 responden 

menjawab sangat setuju, 21 responden menjawab setuju, 30 responden 

menjawab cukup setuju, 11 responden menjawab tidak setuju, dan 2 

responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Cukup 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % f % 

X7.1 8 8 14 14 22 22 33 33 23 23 3,49 

X7.2 2 2 10 10 22 22 46 46 20 20 3,72 

X7.3 2 2 11 11 30 30 21 21 36 36 3,78 

Mean Process  (X7) 3,66 
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Responden setuju bahwa suasana belajar di SMA Darul Ulum 2 sangat 

nyaman. Untuk item pernyataan dengan nilai rata-rata terendar adalah 

proses belajar di SMA Darul Ulum 2 meliputi teori dan praktek (X7.1) 

yaitu sebesar 3,49. Dari 100 responden sebanyak 23 responden 

menjawab sangat setuju, 383responden menjawab setuju, 22 responden 

menjawab cukup setuju, 14 responden menjawab tidak setuju, dan 8 

responden menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata nilai variabel 

Process (X7) adalah sebesar 3,67. Hal ini berarti responden setuju 

dengan pernyataan-pernyataan mengenai variabel Process (X7). 

4.3.8 Distribusi Jawaban Variabel Minat Belajar (Y) 

Pada variabel Minat Belajar (Y) terdapat lima item pernyataan 

yang diberikan kepada responden. Distribusi jawaban responden 

pada variabel Minat Belajar (Y) akan digambarkan dalam tabel 

4.12 dibawah ini : 

Tabel 4.12 

Distribusi Jawaban Responden Variabel Minat Belajar (Y) 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Cukup 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % f % F % F % F % 

Y1.1 3 3 12 12 32 32 42 42 11 11 3,46 

Y1.2 2 2 6 6 24 24 55 55 13 13 3,71 

Y1.3 4 4 8 8 23 23 44 44 21 21 3,70 

Mean Intention  (Y) 3,62 
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Keterangan : 

Y1.1 =Saya mempertimbangkan untuk menggunakan jasa SMA 

Darul Ulum 2 Jombang 

Y1.2 =Saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai SMA Darul 

Ulum 2 Jombang 

Y1.3 =Saya ingin menggunakan jasa yang ditawarkan SMA 

Darul Ulum 2 Jombang 

Tabel diatas menunjukkan bahwa item pernyataan dengan nilai 

rata-rata tertinggi adalah ingin mengetahui lebih lanjut mengenai SMA 

Darul Ulum 2 Jombang (X7.2) yaitu sebesar 3,71. Dari 100 responden 

yang dijadikan sampel dalam penelitian, 13 responden menjawab 

sangat setuju, 55 responden menjawab setuju, 24 responden menjawab 

cukup setuju, 6 responden menjawab tidak setuju, dan 2 responden 

menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menggambarkan bahwa 

responden setuju bahwa responden ingin mengetahui lebih lanjut 

mengenai SMA Darul Ulum 2 Jombang. Untuk item pernyataan 

dengan nilai rata-rata terendah adalah responden masih 

mempertimbangkan untuk menggunkan jasa SMA Darul Ulum 2 

Jombang (Y1.1) yaitu sebesar 3,46. Dari 100 responden sebanyak 11 

responden menjawab sangat setuju, 42 responden menjawab setuju, 32 

responden menjawab cukup setuju, 12 responden menjawab tidak 

setuju, dan 3 responden menjawab sangat tidak setuju. Sedangkan 

untuk rata-rata nilai variabel minat belajar (Y) adalah sebesar 3,60. Hal 
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ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar responden setuju dengan 

pernyataan-pernyataan mengenai variabel Minat Belajar (Y).   

 

4.4. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran untuk menunjukkan 

tingkat kevalidan dan keasahihan suatu instrument yang digunakan dalam 

suatu penelitian. Tinggi atau rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari sebuah variabel 

yang dimaksdu dalam penelitian. Dalam penelitian ini kevalidan suatu 

instrumen diukur dengan membandingkan indeks kolerasi Pearson 

Product Moment, yaitu hasil kolerasi memiliki signifikasi dibawah 0,05 

(kolerasi < alpha (0,05)) atau r hitung > r tabel. Adapun hasil uji validitas 

instrument yang disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 13 

Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item r hitung Signifikan r tabel Keterangan 

 

 

X1 

X1.1 0,426 0,000 0,195 Valid 

X1.2 0,516 0,000 0,195 Valid 

X1.3 0,530 0,000 0,195 Valid 

X1.4 0,549 0,000 0,195 Valid 

X1.5 0,559 0,000 0,195 Valid 

 

X2 

X2.1 0,727 0,000 0,195 Valid 

X2.2 0,654 0,000 0,195 Valid 

X2.3 0,710 0,000 0,195 Valid 

 

X3 

X3.1 0,635 0,000 0,195 Valid 

X3.2 0,678 0,000 0,195 Valid 

X3.3 0,612 0,000 0,195 Valid 

X4 X4.1 0,809 0,000 0,195 Valid 
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X4.2 0,729 0,000 0,195 Valid 

 

 

X5 

X5.1 0,684 0,000 0,195 Valid 

X5.2 0,590 0,000 0,195 Valid 

X5.3 0,442 0,000 0,195 Valid 

X5.4 0,620 0,000 0,195 Valid 

 

 

X6 

 

X6.1 0,607 0,000 0,195 Valid 

X6.2 0,522 0,000 0,195 Valid 

X6.3 0,534 0,000 0,195 Valid 

X6.4 0,487 0,000 0,195 Valid 

X6.5 0,520 0,000 0,195 Valid 

 

X7 

X7.1 0,645 0,000 0,195 Valid 

X7.2 0,491 0,000 0,195 Valid 

X7.3 0,661 0,000 0,195 Valid 

 

Y 

Y1.1 0,620 0,000 0,195 Valid 

Y1.2 0,579 0,000 0,195 Valid 

Y1.3 0,734 0,000 0,195 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa semua item 

pernyataan untuk variabel product (X1), price (X2), place (X3), promotion 

(X4), people (X5), physical evidence (X6), process (X7), dan Minat 

belajar (Y) memiliki nilai r hitung > r tabel (0,195) atau nilai signifikansi 

kolerasi < alpha (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 

pernyataan dalam penelitian ini telah valid. 

4.4.2 Hasil Uji Realibilitas 

Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatau 

alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Instrumen 

dikatakan handal (reliable) apabila memiliki koefisien keandalan 

reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Uji reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan Alpha Cronbach. Hasil pengujian reliabilitas 

terhadap variabel product (X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), 
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people (X5), physical evidence (X6), process (X7), dan Minat belajar (Y) 

dijelaskan pada tabel 4.14 dibawah ini : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

X1 0,675 Reliabel 

X2 0,772 Reliabel 

X3 0,728 Reliabel 

X4 0,809 Reliabel 

X5 0,710 Reliabel 

X6 0,690 Reliabel 

X7 0,694 Reliabel 

Y 0,734 Reliabel 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas 

semua variabel product (X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), 

people (X5), physical evidence (X6), process (X7), dan Minat belajar (Y) 

memiliki nilai Alpha Cronbach > 0,60. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

alat ukur yang digunakan dalam penelitian handal (reliable). 

 

4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat yang digunakan untuk analisis regresi berganda 

yaitu dengan terpenuhinya uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji 

asumsi klasik yang digunakan yaitu uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji normalitas.  

4.5.1 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji ultikolinieritas bertujuan untuk mengetahui bahwa dalam model 

regresi tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat dikatakan 

tidak ada hubungan yang berkaitan antar variabel independen. Untuk 
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mengetahui hal tersebut dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10 maka menunjukkan 

tidak adanya multikolinieritas. Regresi yang baik adalah tidak terjadi 

multikolinieritas antar variabel independen. Nilai VIF hasil regresi dapat 

dilihat pada tabel 4.15 berikut : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Independen 

Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,598 1,671 Non Multikolinieritas 

X2 0,744 1,345 Non Multikolinieritas 

X3 0,682 1,467 Non Multikolinieritas 

X4 0,808 1,238 Non Multikolinieritas 

X5 0,552 1,811 Non Multikolinieritas 

X6 0,613 1,632 Non Multikolinieritas 

X7 0,881 1,135 Non Multikolinieritas 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance masing-masing 

variabel > 0,10 atau nilai VIF masing-masing variabel < 10. Dengan 

demikian dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa uji asumsi tidak 

adanya multikolinieritas dapat dipenuhi. 

4.5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan dengan pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan uji levence test yaitu dengan melihat 

hasil nilai signifikansi pada masing-masing variabel independen. Apabla 

nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, begitu pula 

sebaliknya. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel dibawah ini : 
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Gambar 4. 1 

Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Data Primer Diolah (2015)  

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa terlihat titik-titik 

menyebar secara acak dan tdak membentuk suatu pola tertentu, maka dari 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa ragam residual adalah homogeny dan 

layak digunakan pada model. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.5.3 Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengukur apakah variabel 

independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau 

mendekati normal. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat 

penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat 
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histogram dari residualnya. Data dikatakan normal jika residual plots akan 

mengikuti garis normalitas dan berada disekitar garis. 

Gambar 4.2 

Diagram P-P Plot Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa penyebaran data 

mengikuti dan mendekati garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi dengan 

normal. 

 

4.6. Analisis Regresi Linier Berganda 

Proses pengolahan data dalam penelitian dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda yang dilakukan melalui 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan 
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variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data primer 

menggunakan IBM SPSS Statistics didapatkan ringkasan seperti tampak 

pada tabel 4.16 dibawah ini : 

Tabel 4. 16 

Hasil Ringkasan Analisis Regresi Berganda 

Variabel 

Beta  Beta 

thitung Sig 
Keteranga

n 
Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coefficient 

(Constant)      

X1 -0,082 -0,120 -1,045 0,299 Tidak 

Signifikan 

X2 0,126 0,178 1,720 0,089 Tidak 

Signifikan 

X3 -0,016 -0,021 -0,193 0,847 Tidak 

Signifikan 

X4 0,141 0,131 1,323 0,189 Tidak 

Signifikan 

X5 0,239 0,369 3,074 0,003 Signifikan 

X6 -0,066 -0,108 -0,945 0,347 Tidak 

Signifikan 

X7 0,1184 0,202 2,122 0,037 Signifikan 

R                                                    = 0,518 

R Square                                        = 0,269 

Koefisien Determinasi (Adj. R
2
)   = 0,213  

F-Hitung                                        = 4,824 

F-Tabel                                          = 2,10 

Sig. F                                             = 0,000 

t-tabel                                            = 1,660  

α                                                    = 0,05 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Model regresi yang digunakan adalah standardized regression, 

karena data yang digunakan ialah data interval yang pengukurannya 

menggunakan skala likert. Skala ini digunaka untuk mengukur persepsi, 

sikap dan pendapat seseorang atau kelompok. Dalam standardized 

regression, ukuran variabel atau ukuran jawaban telah disamakan. Berikut 

adalah persamaan regresi yang didapatkan pada tabel 4.17 adalah: 

Y = b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X7 
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Y = -0,120X1 + 0,178X2 + (-0,021)X3 + 0,131X4 + 0,369X5 + (-0,108) 

X6 + 0,202 X7 

Dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut : 

Y= adalah variabel dependen yang nilainya akan dipengaruhi oleh variabel 

independen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen ialah 

minat beli yang nantinya nilainya kan dipengaruhi oleh variabel 

independen yaitu product (X1), price (X2), place (X3), promotion 

(X4), people (X5), physical evidence (X6), dan process (X7). 

b1= koefisien regresi variabel Product (X1) sebesar -0,120 memiliki tanda 

nigatif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel ini memiliki 

pengaruh negative terhadap minat belajar (Y). apabila terjadi kenaikan 

kualitas pada product (X1) maka minat belajar akan mengalami 

penurunan atau bisa dikatakan tingkat perubahan yang terjadi pada 

variabel product (X1) berbanding terbalik atau berlawanan arah 

dengan minat belajar (Y), namun hubungan tersebut tidak signifikan 

karena nilai Sig.t variabel product >0,05. 

b2= koefisien regresi variabel Price (X2) sebesar 0,178 memiliki tanda 

positif. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Price (X2) 

memiliki pengaruh terhadap minat belajar (Y) dan memiliki hubungan 

searah. Apabila terjadi peningkatan terhadap Price (X2) maka akan 

terjadi pula peningkatan terhadap variabel minat belajar (Y) dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap. Variabel Price (X2) memiliki 

nilai Sig.t sebesar 0,089 artinya bahwa variabel Price tersebut 

memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan karena Sig.t > 0,05.  
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b3= koefisien regresi variabel Place (X3) sebesar -0,021 memiliki tanda 

negatif. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Place (X3) 

memiliki pengaruh terhadap minat beli (Y) dan memiliki hubungan 

berlawanan arah dengan minat beli (Y). Apabila terjadi peningkatan 

terhadap Place (X3) maka akan terjadi penurunan terhadap variabel 

minat belajar (Y) dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Variabel 

Place (X3) memiliki nilai Sig.t sebesar 0,847` artinya bahwa variabel 

Place tersebut memiliki pengaruh yang tidak signifikan karena Sig.t > 

0,05. 

b4= koefisien regresi variabel Promotion (X4) sebesar 0,131 memiliki 

tanda positif. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Promotion 

(X4) memiliki pengaruh terhadap minat belajar (Y) dan memiliki 

hubungan searah. Apabila terjadi peningkatan terhadap Promotion 

(X4) maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel minat 

belajar (Y) dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Variabel 

Promotion (X4) memiliki nilai Sig.t sebesar 0,189 artinya bahwa 

variabel Promotion (X4) tersebut memiliki pengaruh tetapi tidak 

signifikan karena Sig.t > 0,05. 

b5= koefisien regresi variabel People (X5) sebesar 0,369 memiliki tanda 

positif. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel People (X5) 

memiliki pengaruh terhadap minat belajar (Y) dan memiliki hubungan 

searah. Apabila terjadi peningkatan terhadap People (X5) maka akan 

terjadi pula peningkatan terhadap variabel minat belajar (Y) dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap. Variabel People (X5) memiliki 
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nilai Sig.t sebesar 0,003 artinya bahwa variabel People (X5) tersebut 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar (Y) karena 

Sig.t < 0,05. 

b6= koefisien regresi variabel Physical Evidence (X6) sebesar -0,108 

memiliki tanda negatif. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel 

Physical Evidence (X6) memiliki pengaruh terhadap minat belajar (Y) 

dan memiliki hubungan yang berlawanan arah. Apabila terjadi 

peningkatan terhadap Phyisical Evidence (X6) maka akan terjadi pula 

penurunan terhadap variabel minat belajar (Y) dengan asumsi variabel 

lain dianggap tetap. Variabel Physical Evidence (X6) memiliki nilai 

Sig.t sebesar 0,347 artinya bahwa variabel Physical Evidence (X6) 

tersebut memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan karena Sig.t > 0,05. 

b7= koefisien regresi variabel Process (X7) sebesar 0,202 memiliki tanda 

positif. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Prcess (X7) 

memiliki pengaruh terhadap minat beli (Y) dan memiliki hubungan 

searah. Apabila terjadi peningkatan terhadap Process (X7) maka akan 

terjadi pula peningkatan terhadap variabel minat belajar (Y) dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap. Variabel Process (X7) memiliki 

nilai Sig.t sebesar 0,037 artinya bahwa variabel Process tersebut 

memiliki pengaruh signifikan terhadap minat belajar (Y) karena Sig.t 

< 0,05. 
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4.7. Uji Hipotesis 

4.7.1 Uji F (Simultan) 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel independen yang terdiri dari product (X1), price (X2), 

place (X3), promotion (X4), people (X5), physical evidence (X6), dan 

process (X7) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen minat belajar (Y). uji F dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila nilai F hitung > F 

tabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Hasil uji ANOVA ditunjukkan 

pada tabel dibawah ini :  

Tabel 4.17 

Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 88.421 7 12.632 4.824 .000
a
 

Residual 240.889 92 2.618   
Total 329.310 99    

a. Predictors: (Constant), PROCESS, PRICE, PROMOTION, PLACE, PRODUCT, PHYSIAL 
EVIDENCE, PEOPLE 
b. Dependent Variable: INTENTION  

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai df1= 7 dan df2 = 92 

diperoleh nilai F hitung sebesar 4,824 dan F tabel sebesar 2,10. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengujian hipotesis model regresi secara simultan 

diperoleh hasil F hitung > F tabel (4,824>2,10) dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari alpha (α) = 0,05. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara 
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variabel product (X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), people 

(X5), physical evidence (X6), dan process (X7) terhadap variabel 

dependen yaitu minat belajar (Y). 

4.7.2 Uji t (Parsial) 

Pengujian regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen secara individu memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hubungan 

tersebut digunakan uji t yaitu dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan t tabel. Apabila t hitung > t tabel atau signifikansi < α = 0,05, maka 

variabel independen dikatakan memiliki penagaruh terhadapvariabel 

dependen. Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 

4.7.2.1 Variabel Product (X1) 

Hipotesis pengujian variabel product (X1) secara parsial disajikan 

dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 18 

Uji t Variabel Product (X1) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel X1 terhadap Y 

 = terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel X1 terhadap Y 

α = 0,05 

 

thitung = -1,045 

Sig = 0,299 

ttabel = 1,660 

 

 

 

Tolak Ha 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung < dari t 

Tabel, dan Sig.t > 0,05. Hal ini berarti Ho diterima dan menolak 

Ha, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap 

variabel product (X1) terhadap minat belajar (Y). 
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4.7.2.2 Variabel Price (X2) 

Hipotesis pengujian variabel price (X2) secara parsial disajikan dalam 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.19 

Uji t Variabel Price (X2) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel X2 terhadap Y 

 = terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel X2 terhadap Y 

α = 0,05 

 

thitung = 1,720 

Sig = 0,089 

ttabel = 1,660 

 

 

 

Tolak H0 

Sumber :Data Primer Diolah (2015) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung > dari t 

Tabel. Hal ini berarti Ho diterima dan menolak Ha, artinya bahwa  

terdapat pengaruh variabel price (X2) terhadap minat belajar (Y) 

tetapi tidak signifikan karena Sig.t > α = 0,05. 

4.7.2.3 Variabel Place (X3) 

Hipotesis pengujian variabel place (X3) secara parsial disajikan dalam 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.20 

Uji t Variabel Place (X3) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel X3 terhadap Y 

 = terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel X3 terhadap Y 

α = 0,05 

 

thitung = -0,193 

Sig = 0,847 

ttabel = 1,660 

 

 

 

Tolak Ha 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung < dari t 

Tabel, dan memiliki tingkat Sig.t > 0,05. Hal ini berarti Ho 
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diterima dan menolak Ha, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh  

signifikan variabel place (X3) terhadap minat belajar (Y).  

4.7.2.4 Variabel Promotion (X4) 

Hipotesis pengujian variabel promotion (X4) secara parsial disajikan 

dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4.21 

Uji t Variabel Promotion  (X4) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel X4 terhadap Y 

 = terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel X4 terhadap Y 

α = 0,05 

 

thitung = 1,323 

Sig = 0,189 

ttabel = 1,660 

 

 

Tolak Ha 

Sumber :Data Primer Diolah (2015) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung < dari t tabel 

sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya bahwa terdapat tidak 

pengaruh variabel promotion (X4) terhadap bariabel dependen 

yaitu minat belajar (Y). 

4.7.2.5 Variabel People (X5) 

Hipotesis pengujian variabel people (X5) secara parsial disajikan 

dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 22 

Uji t Variabel People (X5) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel X5 terhadap Y 

 = terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel X5 terhadap Y 

α = 0,05 

 

thitung = 3,074 

Sig = 0,003 

ttabel = 1,660 

 

 

 

Tolak H0 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung > dari t tabel 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa terdapat 

pengaruh positif atau searah variabel people (X5) terhadap minat 

belajar (Y) dan signifikan karena nilai Sig.t < α = 0,05.   

4.7.2.6 Variabel Physical Evidence (X6) 

Hipotesis pengujian variabel physical evidence (X6) secara parsial 

disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4.23 

Uji t Variabel Physical Evidence (X6) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel X6 terhadap Y 

 = terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel X6 terhadap Y 

α = 0,05 

 

thitung = -0,945 

Sig = 0,539 

ttabel = 1,660 

 

 

 

Tolak Ha 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel 

sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya bahwa tidak terdapat 

pengaruh variabel physical evidence (X6) terhadap minat 

belajar(Y). 

4.7.2.7 Variabel Process (X7) 

Hipotesis pengujian variabel process (X7) secara parsial disajikan 

dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.24 

Uji t Variabel Process (X7) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel X7 terhadap Y 

 = terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel X7 terhadap Y 

α = 0,05 

 

thitung = 2,122 

Sig = 0,037 

ttabel = 1,660 

 

 

 

Tolak H0 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa terdapat 

pengaruh variabel physical evidence (X7) terhadap minat belajar 

(Y) dan signifikan karena nilai Sig.t > α = 0,05. 

4.7.3 Uji Dominan 

Uji dominan dilakukan untuk mengatahui variabel mana dari 

masing-masing variabel independen yaitu product (X1), price (X2), 

place (X3), promotion (X4), people (X5), physical evidence (X6), dan 

process (X7) paling berpengaruh terhadap variabel dependen minat 

belajar (Y). Uji ini dilakukan dengan melihat perbandingan koefisien 

regresi (β) antara masing-masing variabel independen. Dalam regresi 

linier, variabel yang memiliki nilai Standardizea βeta Coefficient 

terbesar terhadap variabel Y adalah yang paling dominan. Nilai  

Standardizea βeta Coefficient ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 25 

Uji Dominan Analisis Regresi Berganda 

Peringkat Variabel  Koefisien βeta Pengaruh 

1 X5 0,369 Signifikan (dominan) 

2 X7 0,202  Signifikan 

3 X2 0,178 Tidak Signifikan 

4 X4 0,108 Tidak Signifikan 
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5 X3 -0,021 Tidak Signifikan 

6 X6 -0,108 Tidak Signifikan 

7 X1 -0,120 Tidak Signifikan 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Tabel diats menunjukkan bahwa variabel preople (X5) adalah 

variabel yang memiliki koefisien regresi paling besar, yaitu 0,403. 

Artinya variabel Y paling banyak dipengaruhi oleh variabel people 

(X5) daripada variabel product (X1), price (X2), place (X3), 

promotion (X4),  physical evidence (X6), dan process (X7). Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengaruh 

paling dominan terhadap minat belajar di SMA Darul Ulum 2 adalah 

variabel people (X5). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

kualitas guru di SMA Darul Ulum 2 maka semakin tinggi pula 

konsumen untuk belajar di SMA Darul Ulum 2 Jombang.   

4.7.4 Koefisien Determinan 

Koefisien determinan (R
2
) digunakan untuk mengetahui besarnya 

proporsisi atau prosentase dari seluruh variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen. Dalam model regresi koefisien 

determinan (R
2
) yang baik adalah mendekati 1 atau > 0,05. Nilai 

koefisien determinan (R
2
) disajikan pada tabel 4. 26 dibawah ini ; 

Tabel 4. 26 

Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .518
a
 .269 .213 1.618 

a. Predictors: (Constant), PROCESS, PRICE, PROMOTION, PLACE, 
PRODUCT, PHYSIAL EVIDENCE, PEOPLE 
b. Dependent Variable: INTENTION  
 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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Dari tabel diatas ditunjukkan bahwa nilai koefisien determinan 

(R
2
) adalah sebesar 0,213 > 0,05. Artinya besarnya total pengaruh 

variabel product (X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), people 

(X5), physical evidence (X6), dan process (X7)  terhadap variabel 

minat berlajar (Y) adalah sebesar 0,213 atau sekitar 21,3%, dan 

sisanya sebesar 78,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel-

variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

4.8. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini sudah memenuhi 

persyaratan analisis regresi linier berganda. Data yang dikumpulkan 

melalui pembagian kuesioner kepada responden sudah diolah dan 

dianalisis berdasarkan pada tahapan yang ada yaitu dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pengujian 

asumsi klasik. Setelah itu silakukan analisis regresi berganda dan 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan melakukan uji F dan uji t. 

4.8.1 Pengaruh Signifikansi Simultan 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh secara simultan 

antara variabel product (X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), 

people (X5), physical evidence (X6), dan process (X7) terhadap minat 

belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 Jombang. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak  dan Ha diterima. Hal ini berarti ketujuh variabel 

tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan 
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secara simultan terhada minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 

Jombang. 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa konsumen tertarik untuk 

menggunakan jasa pendidikan yang ditawarkan oleh SMA Darul Ulum 2 

Jombang. Ketertarikan tersebut dipengaruhi oleh elemen-elemen bauran 

pemasaran yang dilakukan oleh SMA Darul Ulum 2 Jombang. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2010) Bauran pemasaran merupakan suatu alat 

pemasaran yang baik yang digunakan untuk mengendalikan dan 

mempengaruhi pasar. Hal ini berarti konsumen sebelum tertarik 

menggunakan jasa yang ditawarkan SMA Darul Ulum 2 Jombang 

konsumen terlebih dahulu mencari informasi mengenai  product (X1), 

price (X2), place (X3), promotion (X4), people (X5), physical evidence 

(X6), dan process (X7) yang dimiliki oleh SMA Darul Ulum 2 Jombang. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tidak bisa 

dipisahkan antara variabel satu dengan yang lainnya karena SMA Darul 

Ulum 2 Jombang menerapkan ketujuh variabel tersebut secara bersama-

sama. Variabel product (X1) tidak bisa dilakukan tanpa adanya variabel 

people (X5) karena jasa yang ditwarkan tidak akan berjalan tanpa adanya 

sumber daya manusia yang menyampaikan jasa tersebut. Selain itu 

variabel product (X1) dan variabel people (X5) juga tidak akan bisa 

menyampaikan jasa yang ditawarkan tanpa adanya variabel place (X3). 

Hal tersebut dikarena jasa tidak akan mampu diterima oleh konsumen 

jika tidak adanya tempat atau lokasi yang digunakan untuk 

menyampaikan jasa.  Sama halnya jika yang digunakan untuk 
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menyampaikan jasa hanya variabel product (X1), people (X5), place 

(X3) . ketiga variabel ini tidak akan bisa menyampaikan jasa dengan baik 

jika jasa yang ditawarkan tidak memiliki physical evidence (X6) karena 

dalam penyampaian jasa dibutuhkan gedung yang digunakan untuk 

menyampaikan jasa. Kondisi tersebut juga tidak akan berjalan baik tanpa 

adanya process (X7) dalam penyampaian jasa karena process (X7) 

merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyampaian 

jasa. Dari kondisi tersebut akan memunculkan sebuah biaya atau price 

(X2) yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan jasa yang 

ditawarkan.  

4.8.2 Pengaruh Signifikansi Parsial 

Hasil penelitian yang didapat mengenai pengaruh masing-masing 

variabel independen yaitu product (X1), price (X2), place (X3), 

promotion (X4), people (X5), physical evidence (X6), dan process (X7) 

secara sendiri atau parsial terhadap  minat belajar (Y) di SMA Darul 

Ulum 2 Jombang akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Product (X1) terhadap minat belajar (Y) 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel product 

(X1)  memiliki pengaruh negatif terhadap minat belajar (Y) di 

SMA Darul Ulum 2 Jombang namun tidak signifikan. Hasil 

tersebut disebabkan karena karakter masyarakat Jombang tidak 

memperdulikan kualitas jasa yang akan digunakan. Kebanyakan 

masyarakat Jombang menganggap bahwa yang terpenting adalah 

anaknya bisa mendapatkan pendidikan, beriman dan mampu 
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memperoleh penghasilan atau bekerja. Pola pikir seperti inilah 

yang membuat product tidak menjadi pertimbangan dalam 

menggunakan jasa.   

Product bisa saja tidak mempengaruhi suatu minat belajar 

karena terdapat faktor lain yang bisa mempengaruhi minat belajar 

siswa, salah satunya adalah sikap guru yang menarik (Barokah 

2011). Teori diatas sesuai dengan hasil yang didapat dalam 

penelitian ini bahwa masyarakat tidak terpengaruh terhadap 

product (jasa) yang ditawarkan oleh SMA Darul Ulum 2 Jombang 

karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat dalam 

belajar salah satunya adalah guru. 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yolla Margaretha (2011) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa 

terdapat 4 variabel dari bauran pemasaran jasa yang terdiri dari 

product, price, physical evidence, dan process memiliki pengaruh 

terhadap minat belajar di Program Magister Manajemen 

Universitas Kristen Maranatha. Perbedaan tersebut dikarenakan 

karakter masyarakat Jombang yang kurang mengetahui  masalah 

kurikulum dan product yang ditwarkan SMA Darul ulum 2 

Jombang. 

b. Price (X2) terhadap minat belajar (Y) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel price (X2) 

memiliki kontribusi atau memiliki pengaruh positif terhadap minat 

belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 Jombang. Namun hasil tersebut 
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juga menunjukkan bahwa pengaruh variabel price (X2) tidak 

signifikan terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 

Jombang karena nilai signifikan . Artinya masyarakat Jombang 

tidak begitu terpengaruh oleh harga yang ditawarkan. Hal ini 

disebabkan karena kebanyakan masyarakat Jombang tidak begitu 

memperdulikan  harga sebagai pertimbangan untuk memasukkan 

anaknya ke lembaga pedidikan. Terkadang masyarakat lebih 

memilih harga yang tinggi karena akan dianggap mampu oleh 

orang lain, dengan kata lain nilai prestice masyarakat jombang 

tinggi. Hal yang diutamakan adalah anak mendapatkan pendidikan 

dan kemauan atau keinginan anak itu sendiri dalam menentukan 

lembaga pendidikan yang disukainya. Sehingga orang tua 

mengikuti kemauan anaknya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yolla Margaretha (2011) bahwa price memiliki pengaruh 

positif terhadap minat belajar pada program Magister Manajemen 

Universitas Kristen Marantha. Perbedaan tersebut dikarena 

masyarakat Jombang sebagian besar memilih nilai prestice yang 

tinggi.   

c. Place (X3) terhadap minat belajar (Y) 

Variabel Place (X3) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel place (X3)  tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 Jombang.  Hasil ini 

menunjukkan bahwa lokasi tempat berdirinya lembaga pendidikan 
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tersebut tidak menjadi pertimbangan responden dalam 

menggunakan jasa. Dimanapun lokasi lembaga pendidikan tersebut 

berada masyarakat tidak begitu peduli. Kondisi ini terjadi 

disebabkan oleh masyarakat Jombang yang lebih 

mempertimbangkan orang atau pengajar lembaga pendidikan 

tersebut. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yolla Margaretha (2011) bahwa place tidak memiliki 

pengaruh terhadap minat belajar pada program Magister 

Manajemen Universitas Kristen Marantha. Namun hasil penelitian 

ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Barizah Fajriyah 

Arief (2014) bahwa variabel place memiliki pengaruh positif 

terhadap minat belajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-

kabupaten Pacitan. 

d. Promotion (X4) terhadap minat belajar (Y) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Promotion 

(X4) memiliki pengaruh positif terhadap minat belajar (Y) di SMA 

Darul Ulum 2 Jombang , namun pengaruh tersebut tidak signifikan.  

Hal ini berarti masyarakat jombang tidak begitu terpengaruh 

terhadap iklan yang dibuat oleh SMA Darul Ulum 2 Jombang 

melalui poster atau banner. Hal ini mengindikasikan bahwa 

masyarakat Jombang tidak begitu memperdulikan masalah iklan 

yang dipasang karena mindset masyarakat Jombang terhadap iklan 

sudah berpersepsi buruk dan menganggap bahwa iklan merupakan 
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suatu kebohongan. Kondisi yang mendasari masyarakat Jombang 

tidak mudah dipengaruhi oleh iklan.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yolla Margaretha (2011) bahwa promotion tidak 

memiliki pengaruh positif terhadap minat belajar pada program 

Magister Manajemen Universitas Kristen Marantha 

e. People (X5) terhadap minat belajar (Y) 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel people (X5) 

memiliki kontribusi atau berpengaruhi positif dan signifikan 

terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 Jombang. Hal ini 

berarti masyarakat Jombang akan berminat untuk menggunakan 

jasa yang ditawarkan SMA Darul Ulum 2 Jombang jika guru atau 

seumber daya manusia yang dimiliki berkompeten. Masyarakat 

jombang lebih melihat seberapa tinggi tingkat pedidikan yang 

dimiliki oleh tenaga pengajar karena masyarakat jombang 

beranggapan bahwa jika tenaga pengajar itu memiliki pendidikan 

yang tinggi maka kemampuan tenaga pengajar tersebut sudah tidak 

diragukan lagi. Dalam kondisi ini responden melihat bahwa SMA 

Darul Ulum 2 Jombang memiliki tenaga pengajar yang ahli dan 

berkompeten serta berlatar belakang pendidikan yang tinggi 

sehingga responden berminat untuk menggunakan jasa yang 

ditawarkan SMA Darul Ulum 2 Jombang.  

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk 

menggambarkan people ada empat indikator yaitu , kualifikasi 
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guru, kompetensi guru, kesigapan karyawan, dan kecekatan 

karyawan. Dari hasil penelitian konsumen berminat menggunakan 

jasa SMA Darul Ulum 2 Jombang karena konsumen yakin bahwa 

SMA Darul Ulum 2 Jombang memiliki guru yang berkompeten dan 

memiliki kualifikasi yang bagus, serta memiliki karyawan yang 

siga dan cekatan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yolla Margaretha (2011)  dan Barizah Fajriyah Arief (2014) 

bahwa people memiliki pengaruh positif terhadap minat belajar 

konsumen.    

f. Physical Evidence (X6) terhadap minat belajar (Y) 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel physical 

evidence (X6)  memiliki kontribusi atau memiliki pengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul 

Ulum 2 Jombang.  Kondisi ini mengindikasikan bahwa responden 

tidak begitu peduli dengan gedung yang dimiliki. pengaruh negatif 

tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat Jombang 

menganggap bahwa semakin bagus gedung dan sarana prasarana 

yang dimiliki suatu lembaga pendidikan, berarti biaya yang 

dikeluarkan akan semakin mahal. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yolla Margaretha (2011) bahwa physical evidence 

memiliki pengaruh positif terhadap minat belajar pada program 

Magister Manajemen Universitas Kristen Marantha. 
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Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 

konsumen berminat menggunakan jasa SMA Darul Ulum 2 

Jombang karena dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel 

physical evidence. 

g. Process (X7) terhadap minat belajar (Y) 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel process 

(X7) memiliki kontribusi atau berpengaruh positif  dan signifikan 

terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 Jombang. Hal ini 

menggambarkan bahwa masyarakat akan lebih berminat jika 

mengetahui bagaimana process penyampaian jasa yang akan 

diberikan jika menggunakan jasa yang ditawarkan  oleh lembaga 

pendidikan tersebut.  

Variabel Process digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

konsumen dalam minat menggunakan jasa di SMA Darul Ulum 2 

Jombang. Dalam penelitian ini variabel process menggunakan tiga 

indikator yaitu proses belajar meliputi teori dan praktek,  proses 

belajar melihat situasi dan kondisi yang ada, serta suasan belajar di 

SMA Darul Ulum 2 Jombang nyaman. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa konsumen berminat menggunakan jasa SMA 

Darul Ulum 2 Jombang karena konsumen yakin bahwa proses 

belajar di SMA Darul Ulum 2 Jombang nyaman, melihat situasi 

dan kondisi, serta yakin bahwa proses belajar yang dilakukan 

meliputi teori dan praktek. Dalam hal melihat situasi dan kondisi 

para staf dan tenaga pengajar melihat kemampuan yang dimiliki 
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siswanya, jika siswa tersebut memiliki kemampuan yang baik 

(pandai) maka para guru memaksimalkan siswa tersebut kedalam 

bidang pengetahuan umum, namun jika siswa tersebut kurang 

memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan umum maka siswa 

tersebut lebih dikembangkan dalam bidang ekstrakulikuler dan 

keagamaan. Sehingga siswa merasa nyaman dalam menerima jasa 

yang ditawarkan. 

 

4.8.3 Pembahasan Uji Dominan 

Dari hasil penelitian didapat hasil uji dominan yang telah 

disajikan pada Tabel 4.25. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan 

bahwa variabel people (X5) adalah variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 

Jombang. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tertarik atau 

berminat untuk menggunakan jasa yang di tawarkan SMA Darul 

Ulum 2 Jombang karena people yang dimiliki SMA Darul Ulum 2 

dipercaya oleh masyarakat memiliki kualifikasi yang bagus dan 

memiliki kompetensi yang bagus.   

People merupakan faktor yang penting dalam pemasaran jasa. 

Konsumen akan tertarik atau berminat menggunakan sebuah jasa jika 

konsumen menganggap bahwa jasa tersebut disampaikan oleh orang 

yang berkompeten. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa people  memiliki pengaruh paling dominan 
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terhadap minat konsumen dalam menggunakan jasa yang ditawarkan 

SMA Darul Ulum 2 Jombang.    

   

4.9. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh product (X1), 

price (X2), place (X3), promotion (X4), people (X5), physical evidence 

(X6), dan process (X7) terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 

Jombang. Setelah melakukan penelitian, terdapat beberapa implikasi yang 

bisa diterapkan organisasi untuk meningkatkan minat belajar konsumen di 

SMA Darul Ulum 2 Jombang berdasarkan teori yang telah dibangun. 

4.9.1 Implikasi Terhadap Hasil Uji Hipotesa Pengaruh Simultan 

Hasil penelitian menunjukkan ketujuh variabel independen yaitu 

product (X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), people (X5), 

physical evidence (X6), dan process (X7) secara simultan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar (Y) di SMA 

Darul Ulum 2 Jombang. Pengaruh variabel independen terhadap minat 

belajar dapat ditingkatkan oleh lembaga pendidikan tersebut apabila 

lembaga pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan 

jasa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Dengan peningkatan kualitas jasa yang diberikan akan 

mengakibatkan peningkaatan ketertarikan atau minat masyarakat 

untuk menggunakan jasa lambaga pendidikan tersebut.    

Selain itu, langkah lain yang bisa digunakan adalah dengan 

mengemas ketujuh elemen bauran pemasaran jasa agar lebih bagus 
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lagi, yaitu dengan cara melakukan riset pemasaran sederhana. Dengan 

dilakukannya riset maka SMA Darul Ulum 2 Jombang akan lebih 

memahami dan mengerti apa kebutuhan dan keinginan konsumen. 

4.9.2 Implikasi Terhadap Hasil Uji Hipotesa Pengaruh Parsial 

4.9.2.1 Product (X1) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel product (X1) 

secara parsial tidak memiliki kontribusi atau tidak memiliki pengaruh 

terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 Jombang.  Hal ini 

berarti konsumen tidak memiliki ketertarikan terhadap jasa yang 

ditawarkan. Ketidak tertarikan tersebut bisa disebabkan oleh 

pengalaman konsumen dan minimnya informasi yang diterima oleh 

konsumen menganai product yang ditawarkan oleh SMA Darul Ulum 

2 Jombang. Oleh karena itu lambaga pendidikan tersebut harus 

mampu menginformasikan mengenai kualitas jasa yang ditawarkan 

agar konsumen mengerti dan mengetahui jasa yang ditawarkan. Selain 

itu lembaga pendidikan juga harus memahami keinginan dan 

kebutuhan konsumen agar konsumen tertarik menggunakan jasa yang 

ditawarkan.  

Salah satu yang diambil adalah dengan mengandalkan group 

reference sebagai alat untuk menginformasikan dan memberitahukan 

kepada masyarakat mengenai SMA Darul Ulum 2 Jombang. Hal 

tersebut dilakukan dengan mengandalkan ceramah kyai, karena kyai 

dijadikan panutan bagi masyarakat sehingga diharapkan ditengah-

tengah ceramah dibumbui dengan menginformasikan SMA Darul 
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Ulum 2 Jombang. hal tersebut akan efektif dan efisien karena 

masyarakat Jombang akan lebih mudah dipengaruhi dan menuruti kyai 

tersebut. 

4.9.2.2 Price (X2) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel price (X2) 

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap minat belajar (Y) di 

SMA Darul Ulum 2 Jombang. Selain itu, hasil penelitian juga 

menjelaskan bahwa rata-rata konsumen yang tertarik dan berminat 

menggunakan jasa yang ditawarkan lembaga pendidikan tersebut 

adalah masyarakat kalangan menengah kebawah. Melihat hasil 

penelitian ini, diharapkan lembaga pendidikan mampu memahami 

kemampuan konsumen dalam hal biaya yang dikeluarkan untuk 

menggunakan jasa tersebut. Kegiatan itu bisa dilakukan dengan 

mengadakan riset-riset sederhana. Jika lambaga pendidikan tersebut 

mampu memahami kondisi bahwa konsumen yang tertarik 

menggunakan jasa yang ditawarkan adalah kalangan menengah 

kebawah, dihapkan lembaga pendidikan tersebut mampu memberikan 

kebijakan yang nantinya akan mempermudah konsumen yang tertarik 

menggunakan jasa dalam hal biaya.    

4.9.2.3 Place (X3) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel place (X3) tidak 

memiliki pengaruh terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 

Jombang. Hal ini mengidentifikasikan bahwa lokasi SMA Darul Ulum 

2 Jombang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Lokasi SMA 
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Darul Ulum 2 Jombang berada didaerah persawahan sehingga jalur 

yang ditempuh untuk menuju ke lokasi cukup berliku dan sedikit 

berputar-putar. Dalam kondisi tersebut diharapkan lembaga 

pendidikan mampu meningkatkan sumber daya yang ada dimiliki. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan papan 

petunjuk jalan didekat jalan utama sehingga akan mempermudah 

akses menuju lokasi SMA Darul Ulum 2 Jombang. Dengan 

menggunakan langkah tersebut diharapkan akan meningkatkan minat 

masyarakat untuk belajar di SMA Darul Ulum 2 Jombang. 

4.9.2.4 Promotion (X4) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel promotion (X4) 

tidak memiliki pengaruh terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul 

Ulum 2 Jombang. Promotion merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk menyampaikan nilai yang dimiliki oleh sebuah lembaga tak 

terkecuali lembaga pendidikan. Kondisi ini harus ditingkatkan oleh 

lembaga penidikan tersebut karena promotion yang dilakukan oleh 

SMA Darul Ulum 2 Jombang harus mampu mempengaruhi minat 

konsumen untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Langkah yang 

bisa diambil oleh lambaga pendidikan tersebut yaitu dengan 

memaksimalkan media-media promosi yang dimiliki seperti wom, 

group reference, direct marketing. Ketiga hal tersebut bisa dilakukan 

mengingat SMA Darul Ulum 2 Jombang memiliki sumber daya yang 

mumpuni dari ketiga hal tersebut.  
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Wom dan group reference bisa dilakukan dengan 

menginformasikan kepada masyarakat mengenai SMA Darul Ulum 2 

Jombang melalui kyai-kyai yang menaungi sekolah tersebut 

mengingat sekolah tersebut masih berada dibawah pengawasan 

pondok pesantren Darul Ulum Jombang. untuk langkah yang ketiga 

bisa mengandalkan situs yang dimilki oleh SMA Darul Ulum 2 

Jombang dengan memasukkan informasi-informasi mengenai sekolah 

tersebut secara lengkap. 

4.9.2.5 People (X5) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel people (X5) 

memiliki pengaruh terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 

Jombang. Variabel people juga merupakan variabel yang paling 

dominan mempengaruhi minat belajar di SMA Darul Ulum 2 

Jombang. Melihat hasil penelitian ini diharapkan lembaga pendidikan 

SMA Darul Ulum 2 Jombang terus meningkatkan dan 

mempertahankan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan 

menyeleksi guru yang mengajar di SMA Darul Ulum 2 Jombang yang 

mendaftar saat terjadi kegiatan recruitment.  Hal ini diharapkan agar 

guru atau sumber daya manusia yang ada  di SMA Darul Ulum 2 

Jombang benar-benar berkualitas dan berkompeten yang nantinya  

akan berpengaruh terhadap minat konsumen dalam menggunakan jasa 

yang ditawarkan. 
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4.9.2.6 Physical Evidence (X6) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel physical evidence 

(X6) tidak memiliki pengaruh terhadap minat belajar (Y) di SMA 

Darul Ulum 2 Jombang. Melihat hasil tersebut, diharapkan lembaga 

pendidikan SMA Darul Ulum 2 Jombang mampu mengembangkan 

dan meningkatkan sarana prasarana yang dimiliki, serta 

menginformasikan sarana dan prasarana yang sudah ada kepada 

masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan 

menambah alat yang menunjang kualitas pendidikan seperti 

menambah jumlah computer, menambah alat yang digunakan dalam 

laboratorium IPA dan sebagainya.  Namun peningkat sarana dan 

prasarana tersebut juga harus ditunjang dengan infomasi yang 

diberikan lembaga pendidikan tersebut mengenai biaya yang harus 

dikeluarkan dalam menggunakan jasa lembaga pendidikan ini karena 

masyarakat menganggap bahwa semakin baik saran dan prasarana 

maka semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan, jika lembaga 

pendidikan ini mampu mematahkan asumsi tersebut secara otomatis 

masyarakat akan lebih berminat menggunakan jasa yang ditawarkan.   

4.9.2.7 Process (X7) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel process (X7) 

memiliki pengaruh terhadap minat belajar di SMA Darul Ulum 2 

Jombang. Melihat hasil penelitian ini, diharapkan lembaga pendidikan 

SMA Darul Ulum 2 Jombang terus meningkatkan kualitas layanan 

yang dimiliki agar terus diterima oleh konsumen. Peningkatan kualitas 
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layanan bisa dengan cara meningkatkan prilaku sumber daya manusia 

yang dimiliki. Dengan meningkatkan perilaku sumber daya manusia 

yang dimiliki akan mengakibatkan meningkatnya proses layanan yang 

diberikan dalam penyampaian jasa, akan meningkatkan minat 

masyarakat untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Dalam 

kegiatan menjual jasa, proses dalam penyampaian jasa adalah hal yang 

penting untuk  mempengaruhi minat dan kepuasan konsumen. Hal 

tersebut dapat diraih jika memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

product, price, place, promotion, people, physical evidence,dan  process 

terhadap minat belajar di SMA Darul Ulum 2 Jombang. hasil kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Seluruh variabeldari bauran pemasaran jasa yang terdiri dari product 

(X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), people (X5), physical 

evidence (X6), dan process (X7) memiliki pengaruh positif yang 

signifikan secara simultan terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul 

Ulum 2 Jombang. 

2. Dari ketujuh variabel bauran pemasaran jasa, terdapat lima variabel 

yang tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap minat 

belajar (Y) yaitu product (X1), price (X2), place (X3), promotion 

(X4), dan physical evidence (X6). 

3. Dari ketujuh variabel bauran pemasaran jasa terdapat dua variabel 

yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap minat 

belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 Jombang, yaitu people (X5) dan 

process (X7).  

4. Dari ketujuh variabel bauran pemasaran jasa yang digunakan dalam 

penelitian, variabel people (X5) memiliki pengaruh yang signifikan 

dan dominan terhadap minat belajar (Y) di SMA Darul Ulum 2 

Jombang.  
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5. Konsumen tertarik dan berminat dalam menggunakan jasa yang 

ditawarkan SMA Darul Ulum 2 disebabkan kualitas sumber daya 

manusia yang menyampaikan jasa tersebut. 

6. Pada umumnya, masyarakat kota Jombang menjadikan people dan 

process sebagai faktor utama yang menimbulkan ketertarikan untuk 

menggunakan jasa SMA Darul Ulum 2 Jombang. 

 

5.2.Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki, terumata tenaga pengajar karena masyarakat Jombang 

lebih meihat orang yang memberikan jasa. 

2. Meningkatkan informasi yang diberitahukan kepada masyarakat 

mengenai product yang ditawarkan SMA Darul Ulum 2 Jombang, 

lembaga pendidikan tersebut dapat mengandalkan peran kyai dan 

media elektronik untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut. 

3. Mengubah strategi harga yang tepat melihat kondisi masyarakat 

Jombang yang lebih melihat nilai prestice.. 

4. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pendidikan 

tersebut dalam hal promotion denggan menggunakan alat dari bauran 

promosi yang lebih efektif dan efisien yaitu wom, reference group, 

dan direct marketing. 
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5. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli dalam hal jasa untuk menyempurnakan 

pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli 

dalam hal jasa. 
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LAMPIRAN I 

LEMBAR KUESIONER RESPONDEN 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Usia  

a. 17-22 tahun 

b. 23-28 tahun 

c. 29-34 tahun 

d. 35-40 tahun 

e. >40 th 

2. Pendapatan 

a. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 

b. Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 

c. Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 

d. Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 

e. >Rp 3.000.000   

3. Pekerjaan 

a. PNS 

b. Wiraswasta 

c. Pegawai Swasta 

d. Ibu Rumah Tangga 

e. Lainnya 
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4. Pendidikan Terakhir 

a. SD 

b. SLTP 

c. SMA/MA/SMK 

d. Sarjana (S1) 

e. Lainnya, ……. 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

a. Berikut adalah Kuesioner tentang “Pengaruh Bauran Pemasaran 

Jasa Terhadap Minat Belajar di SMA Darul Ulum 2 di Kota 

Jombang”. 

b. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda rasa cocok dengan 

apa yang anda rasakan.  

c. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa  

SS = Sangat Setuju, 

S  = Setuju, 

CS = Cukup setuju, 

TS = Tidak Setuju, 

STS = Sangat Tidak setuju. 

d. Semua identitas responden/penjawab akan sangat dijaga 

kerahasiaannya sehingga diharapkan jawaban sesuai dengan kondisi 

yang sebenar-benarnya 
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III. KUESIONER 

1. Kualitas program yang ditawarkan SMA Darul Ulum 2 sangat bagus  

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

2. Keberagaman konsentrasi yang dimiliki SMA Darul Ulum 2 sangat 

banyak. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS. 

3. Program yang ditawarkan SMA Darul Ulum 2 memiliki manfaat yang baik   

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

4. SMA Darul Ulum 2 memiliki akreditasi yang bagus 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

5. SMA Darul Ulum 2 menggambarkan layanan yang baik. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

6. Biaya yang dikeluarkan untuk sekolah di SMA Darul Ulum 2 murah. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

7. Biaya yang dikeluarkan untuk Masa Orientasi Siswa (MOS) sedikit. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

8. Sistem pembayaran sekolah SMA Darul Ulum 2 sangat mudah. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

9. Lokasi SMA Darul Ulum 2 sangat strategis. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

10. Lokasi SMA Darul Ulum 2 mudah dijangkau kendaraan. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

11. Lokasi SMA Darul Ulum 2 Dekat dengan Pasar/Keramaian 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 
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12. Iklan/poster mengenai SMA Darul Ulum 2 Sangat banyak 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

13. Informasi yang disampaikan melalui poster/ iklan sangat bagus dan mudah 

dipahami. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

14. Guru di SMA Darul Ulum 2 memiliki kualifikasi yang baik. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

15. SMA Darul Ulum 2 memiliki pengajar/ guru yang berkompeten. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

16. SMA Darul Ulum 2 memiliki karyawan yang sigap atau memiliki respon 

yang baik. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

17. SMA Darul Ulum 2 memiliki karyawan yang cekatan. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

18. SMA Darul Ulum 2 Memiliki tampilan gedung yang bagus dan menarik. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

19. SMA Darul Ulum 2 memiliki sarana dan prasarana yang bagus dan 

berkualitas. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

20. SMA Darul Ulum 2 memiliki Fasilitas Laboratorium yang lengkap. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

21. SMA Darul Ulum 2 memiliki koleksi buku perpustakaan yang lengkap. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 
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22. SMA Darul Ulum 2 Memiliki Fasilitas internet. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

23. Proses belajar di SMA Darul Ulum 2 meliputi teori dan praktek. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

24. Proses belajar di SMA Darul Ulum 2 mengikuti situasi dan kondisi yang 

ada. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

25. Suasana belajar di SMA Darul Ulum 2 sangat nyaman. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

26. Mempertimbang untuk menggunakan jasa SMA Darul Ulum 2. 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

27. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai SMA Darul Ulum 2 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 

28. Ingin menggunakan jasa yang ditawarkan SMA Darul Ulum 2 

a)SS  b)S  c)CS  d)TS  e)STS 
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LAMPIRAN 2 

DISKRIPSI JAWABAN RESPONDEN 

Tabel Diskriptif Jawaban Variabel Product (X1) 

X1.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 9 9.0 9.0 9.0 

CS 18 18.0 18.0 27.0 

S 39 39.0 39.0 66.0 

SS 34 34.0 34.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X1.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 8 8.0 8.0 8.0 

TS 19 19.0 19.0 27.0 

CS 27 27.0 27.0 54.0 

S 33 33.0 33.0 87.0 

SS 13 13.0 13.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X1.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 3 3.0 3.0 3.0 

TS 12 12.0 12.0 15.0 

CS 26 26.0 26.0 41.0 

S 49 49.0 49.0 90.0 

SS 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X1.4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid STS 9 9.0 9.0 9.0 

TS 11 11.0 11.0 20.0 

CS 27 27.0 27.0 47.0 

S 44 44.0 44.0 91.0 

SS 9 9.0 9.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X1.5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 4 4.0 4.0 4.0 

TS 14 14.0 14.0 18.0 

CS 32 32.0 32.0 50.0 

S 35 35.0 35.0 85.0 

SS 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

N Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.98 3.24 3.51 3.33 3.43 

Minimum 2 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 

Sum 398 324 351 333 343 

 

Tabel Deskriptif Jawaban Variabel Prrice (X2) 

X2.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 11 11.0 11.0 11.0 

TS 13 13.0 13.0 24.0 

CS 23 23.0 23.0 47.0 

S 32 32.0 32.0 79.0 

SS 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X2.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 9 9.0 9.0 9.0 

TS 11 11.0 11.0 20.0 

CS 26 26.0 26.0 46.0 

S 33 33.0 33.0 79.0 

SS 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X2.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 6 6.0 6.0 6.0 

TS 18 18.0 18.0 24.0 

CS 18 18.0 18.0 42.0 

S 32 32.0 32.0 74.0 

SS 26 26.0 26.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 

N Valid 100 100 100 

Missing 0 0 0 

Mean 3.39 3.46 3.54 

Minimum 1 1 1 

Maximum 5 5 5 

Sum 339 346 354 

 

Tabel Deskriptif Jawaban Variabel Place (X3) 

X3.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 10 10.0 10.0 10.0 

TS 12 12.0 12.0 22.0 

CS 22 22.0 22.0 44.0 
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S 32 32.0 32.0 76.0 

SS 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X3.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 7 7.0 7.0 7.0 

TS 10 10.0 10.0 17.0 

CS 21 21.0 21.0 38.0 

S 36 36.0 36.0 74.0 

SS 26 26.0 26.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X3.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SS 22 22.0 22.0 22.0 

S 21 21.0 21.0 43.0 

CS 23 23.0 23.0 66.0 

TS 18 18.0 18.0 84.0 

STS 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Statistics 

 X3.1 X3.2 X3.3 

N Valid 100 100 100 

Missing 0 0 0 

Mean 3.48 3.64 2.85 

Minimum 1 1 1 

Maximum 5 5 5 

Sum 348 364 285 

 

Tabel Diskriptif Jawaban Variabel Promotion (X4) 

X4.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid STS 10 10.0 10.0 10.0 

TS 17 17.0 17.0 27.0 

CS 28 28.0 28.0 55.0 

S 31 31.0 31.0 86.0 

SS 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X4.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 8 8.0 8.0 8.0 

TS 14 14.0 14.0 22.0 

CS 32 32.0 32.0 54.0 

S 41 41.0 41.0 95.0 

SS 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Statistics 

 X4.1 X4.2 

N Valid 100 100 

Missing 0 0 

Mean 3.22 3.21 

Minimum 1 1 

Maximum 5 5 

Sum 322 321 

 

Diskriptif Jawaban Variabel People (X5) 

X5.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 12 12.0 12.0 12.0 

TS 14 14.0 14.0 26.0 

CS 16 16.0 16.0 42.0 

S 32 32.0 32.0 74.0 

SS 26 26.0 26.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X5.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 6 6.0 6.0 6.0 

TS 7 7.0 7.0 13.0 

CS 28 28.0 28.0 41.0 

S 32 32.0 32.0 73.0 

SS 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X5.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 7 7.0 7.0 7.0 

TS 17 17.0 17.0 24.0 

CS 15 15.0 15.0 39.0 

S 43 43.0 43.0 82.0 

SS 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X5.4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 8 8.0 8.0 8.0 

TS 15 15.0 15.0 23.0 

CS 27 27.0 27.0 50.0 

S 34 34.0 34.0 84.0 

SS 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Statistics 

 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.46 3.67 3.48 3.35 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

Sum 346 367 348 335 
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Diskriptif Jawaban Variabel Physical Evidence (X6) 

X6.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 9 9.0 9.0 9.0 

TS 8 8.0 8.0 17.0 

CS 32 32.0 32.0 49.0 

S 34 34.0 34.0 83.0 

SS 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X6.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 3 3.0 3.0 3.0 

TS 12 12.0 12.0 15.0 

CS 27 27.0 27.0 42.0 

S 38 38.0 38.0 80.0 

SS 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X6.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 5 5.0 5.0 5.0 

TS 13 13.0 13.0 18.0 

CS 31 31.0 31.0 49.0 

S 29 29.0 29.0 78.0 

SS 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X6.4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 6 6.0 6.0 6.0 

TS 16 16.0 16.0 22.0 
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CS 22 22.0 22.0 44.0 

S 39 39.0 39.0 83.0 

SS 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X6.5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 9 9.0 9.0 9.0 

TS 11 11.0 11.0 20.0 

CS 27 27.0 27.0 47.0 

S 39 39.0 39.0 86.0 

SS 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Statistics 

 X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 

N Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.42 3.60 3.50 3.45 3.38 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 

Sum 342 360 350 345 338 

 

 

Diskriptif Jawaban Variabel Process (X7) 

X7.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 8 8.0 8.0 8.0 

TS 14 14.0 14.0 22.0 

CS 22 22.0 22.0 44.0 

S 33 33.0 33.0 77.0 

SS 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X7.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 10 10.0 10.0 12.0 

CS 22 22.0 22.0 34.0 

S 46 46.0 46.0 80.0 

SS 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X7.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 11 11.0 11.0 13.0 

CS 30 30.0 30.0 43.0 

S 21 21.0 21.0 64.0 

SS 36 36.0 36.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Statistics 

 X7.1 X7.2 X7.3 

N Valid 100 100 100 

Missing 0 0 0 

Mean 3.49 3.72 3.78 

Minimum 1 1 1 

Maximum 5 5 5 

Sum 349 372 378 

 

Diskriptif Jawaban Variabel Minat Belajar (Y) 

Y1.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 3 3.0 3.0 3.0 
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TS 12 12.0 12.0 15.0 

CS 32 32.0 32.0 47.0 

S 42 42.0 42.0 89.0 

SS 11 11.0 11.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Y1.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 6 6.0 6.0 8.0 

CS 24 24.0 24.0 32.0 

S 55 55.0 55.0 87.0 

SS 13 13.0 13.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Y1.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 4 4.0 4.0 4.0 

TS 8 8.0 8.0 12.0 

CS 23 23.0 23.0 35.0 

S 44 44.0 44.0 79.0 

SS 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Statistics 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 

N Valid 100 100 100 

Missing 0 0 0 

Mean 3.46 3.71 3.70 

Minimum 1 1 1 

Maximum 5 5 5 

Sum 346 371 370 
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LAMPIRAN 3 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Uji Validitas Variabel Product (X1) 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 PRODUCT 

X1.1 Pearson Correlation 1 -.136 .332
**
 .016 .019 .426

**
 

Sig. (2-tailed)  .178 .001 .871 .849 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.2 Pearson Correlation -.136 1 .073 .180 .091 .516
**
 

Sig. (2-tailed) .178  .471 .074 .370 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.3 Pearson Correlation .332
**
 .073 1 -.048 .125 .530

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .471  .635 .214 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.4 Pearson Correlation .016 .180 -.048 1 .196 .549
**
 

Sig. (2-tailed) .871 .074 .635  .051 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.5 Pearson Correlation .019 .091 .125 .196 1 .559
**
 

Sig. (2-tailed) .849 .370 .214 .051  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PRODUCT Pearson Correlation .426
**
 .516

**
 .530

**
 .549

**
 .559

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 

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

 

 

Uji Validitas Variabel Price (X2) 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 PRICE 

X2.1 Pearson Correlation 1 .200
*
 .300

**
 .727

**
 

Sig. (2-tailed)  .046 .002 .000 

N 100 100 100 100 

X2.2 Pearson Correlation .200
*
 1 .186 .654

**
 

Sig. (2-tailed) .046  .064 .000 
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N 100 100 100 100 

X2.3 Pearson Correlation .300
**
 .186 1 .710

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .064  .000 

N 100 100 100 100 

PRICE Pearson Correlation .727
**
 .654

**
 .710

**
 1 

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

N 100 100 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

 

Uji Validias Variabel Place (X3) 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 PLACE 

X3.1 Pearson Correlation 1 .261
**
 -.010 .635

**
 

Sig. (2-tailed)  .009 .918 .000 

N 100 100 100 100 

X3.2 Pearson Correlation .261
**
 1 .109 .678

**
 

Sig. (2-tailed) .009  .278 .000 

N 100 100 100 100 

X3.3 Pearson Correlation -.010 .109 1 .612
**
 

Sig. (2-tailed) .918 .278  .000 

N 100 100 100 100 

PLACE Pearson Correlation .635
**
 .678

**
 .612

**
 1 

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

N 100 100 100 100 

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

 

 

Uji Validitas Variabel Promotion (X4) 

Correlations 

 X4.1 X4.2 PROMOTION 

X4.1 Pearson Correlation 1 .187 .809
**
 

Sig. (2-tailed)  .062 .000 

N 100 100 100 

X4.2 Pearson Correlation .187 1 .729
**
 

Sig. (2-tailed) .062  .000 
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N 100 100 100 

PROMOTION Pearson Correlation .809
**
 .729

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

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

 

Uji Validitas Variabel People (X5) 

Correlations 

 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 PEOPLE 

X5.1 Pearson Correlation 1 .249
*
 -.013 .280

**
 .684

**
 

Sig. (2-tailed)  .012 .895 .005 .000 

N 100 100 100 100 100 

X5.2 Pearson Correlation .249
*
 1 .029 .143 .590

**
 

Sig. (2-tailed) .012  .773 .155 .000 

N 100 100 100 100 100 

X5.3 Pearson Correlation -.013 .029 1 .046 .442
**
 

Sig. (2-tailed) .895 .773  .650 .000 

N 100 100 100 100 100 

X5.4 Pearson Correlation .280
**
 .143 .046 1 .620

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .155 .650  .000 

N 100 100 100 100 100 

PEOPLE Pearson Correlation .684
**
 .590

**
 .442

**
 .620

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

 

Uji Validitas Variabel Physical Evidence (X6) 

 

Correlations 

 
X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 

PHYSIAL 

EVIDENCE 

X6.1 Pearson 

Correlation 

1 .298
**
 .103 .079 .133 .607

**
 

Sig. (2-tailed)  .003 .310 .434 .187 .000 

N 100 100 100 100 100 100 
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X6.2 Pearson 

Correlation 

.298
**
 1 .113 .043 .002 .522

**
 

Sig. (2-tailed) .003  .263 .670 .986 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X6.3 Pearson 

Correlation 

.103 .113 1 .068 .135 .534
**
 

Sig. (2-tailed) .310 .263  .504 .182 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X6.4 Pearson 

Correlation 

.079 .043 .068 1 .094 .487
**
 

Sig. (2-tailed) .434 .670 .504  .354 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X6.5 Pearson 

Correlation 

.133 .002 .135 .094 1 .520
**
 

Sig. (2-tailed) .187 .986 .182 .354  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PHYSIAL 

EVIDENCE 

Pearson 

Correlation 

.607
**
 .522

**
 .534

**
 .487

**
 .520

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 

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

 

 

Uji Validitas Variabel Process (X7) 

 

Correlations 

 X7.1 X7.2 X7.3 PROCESS 

X7.1 Pearson Correlation 1 -.054 .110 .645
**
 

Sig. (2-tailed)  .594 .277 .000 

N 100 100 100 100 

X7.2 Pearson Correlation -.054 1 .074 .491
**
 

Sig. (2-tailed) .594  .467 .000 

N 100 100 100 100 

X7.3 Pearson Correlation .110 .074 1 .661
**
 

Sig. (2-tailed) .277 .467  .000 

N 100 100 100 100 

PROCESS Pearson Correlation .645
**
 .491

**
 .661

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
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N 100 100 100 100 

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

 

 

Uji Validitas Variabel  Minat belajar (Y) 

 

Correlations 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 INTENTION  

Y1.1 Pearson Correlation 1 .017 .165 .620
**
 

Sig. (2-tailed)  .867 .101 .000 

N 100 100 100 100 

Y1.2 Pearson Correlation .017 1 .191 .579
**
 

Sig. (2-tailed) .867  .057 .000 

N 100 100 100 100 

Y1.3 Pearson Correlation .165 .191 1 .734
**
 

Sig. (2-tailed) .101 .057  .000 

N 100 100 100 100 

INTENTION  Pearson Correlation .620
**
 .579

**
 .734

**
 1 

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

N 100 100 100 100 

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

 

 

UJI RELIABILITAS  

Uji Reliabilitas Variabel Product (X1) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.675 6 
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Uji Reliabilitas Variabel Price (X2) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.772 4 

 

Uji Reliabilitas Variabel Place (X3) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.728 4 

 

Uji Reliabilitas Variabel Promotion (X4) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 



140 
 

 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.809 3 

 

Uji Reliabilitas Variabel People (X5) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.710 5 

 

Uji Reliabilitas Variabel Physical Evidence (X6) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.690 6 
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Uji Reliabilitas Variabel Process (X7) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.694 4 

 

Uji Reliabilitas Variabel Minat Belajar (Y) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.734 4 
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LAMPIRAN 4 

UJI ASUMSI KLASIK 

Uji Multikolinieritas 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 PROCESS, 

PRICE, 

PROMOTION, 

PLACE, 

PRODUCT, 

PHYSIAL 

EVIDENCE, 

PEOPLE 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: INTENTION  

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

PRODUCT .598 1.671 

PRICE .744 1.345 

PLACE .682 1.467 

PROMOTION .808 1.238 

PEOPLE .552 1.811 

PHYSIAL 

EVIDENCE 

.613 1.632 

PROCESS .881 1.135 

a. Dependent Variable: INTENTION  
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Collinearity Diagnostics
a
 

M

o

d

e

l 

Dimen

sion 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

PRODUC

T PRICE PLACE 

PROMOTI

ON 

PEOPL

E 

PHYSIAL 

EVIDENCE 

PROCE

SS 

1 1 7.805 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .056 11.815 .00 .00 .00 .21 .63 .00 .01 .00 

3 .044 13.316 .02 .01 .55 .02 .00 .01 .01 .15 

4 .033 15.368 .02 .00 .36 .35 .23 .02 .00 .17 

5 .023 18.609 .00 .05 .02 .41 .12 .28 .09 .24 

6 .017 21.630 .05 .03 .04 .00 .01 .63 .23 .28 

7 .013 24.520 .46 .09 .01 .01 .01 .00 .58 .13 

8 .010 27.779 .45 .81 .03 .00 .00 .05 .08 .02 

a. Dependent Variable: INTENTION  

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 



144 
 

 

Uji Normalitas  
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LAMPIRAN 5 

UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 PROCESS, 

PRICE, 

PROMOTION, 

PLACE, 

PRODUCT, 

PHYSIAL 

EVIDENCE, 

PEOPLE 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: INTENTION  

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .518
a
 .269 .213 1.618 

a. Predictors: (Constant), PROCESS, PRICE, PROMOTION, PLACE, 

PRODUCT, PHYSIAL EVIDENCE, PEOPLE 

b. Dependent Variable: INTENTION  

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 88.421 7 12.632 4.824 .000
a
 

Residual 240.889 92 2.618   

Total 329.310 99    

a. Predictors: (Constant), PROCESS, PRICE, PROMOTION, PLACE, PRODUCT, PHYSIAL EVIDENCE, 

PEOPLE 

b. Dependent Variable: INTENTION  
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.043 1.332  4.537 .000   

PRODUCT -.082 .079 -.120 -1.045 .299 .598 1.671 

PRICE .126 .073 .178 1.720 .089 .744 1.345 

PLACE -.016 .081 -.021 -.193 .847 .682 1.467 

PROMOTION .141 .106 .131 1.323 .189 .808 1.238 

PEOPLE .239 .078 .369 3.074 .003 .552 1.811 

PHYSIAL 

EVIDENCE 

-.066 .070 -.108 -.945 .347 .613 1.632 

PROCESS .184 .087 .202 2.122 .037 .881 1.135 

a. Dependent Variable: INTENTION  

 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenva

lue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Consta

nt) 

PRODU

CT PRICE 

PLAC

E 

PROMOT

ION 

PEOP

LE 

PHYSIAL 

EVIDENC

E 

PROCE

SS 

1 1 7.805 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .056 11.815 .00 .00 .00 .21 .63 .00 .01 .00 

3 .044 13.316 .02 .01 .55 .02 .00 .01 .01 .15 

4 .033 15.368 .02 .00 .36 .35 .23 .02 .00 .17 

5 .023 18.609 .00 .05 .02 .41 .12 .28 .09 .24 

6 .017 21.630 .05 .03 .04 .00 .01 .63 .23 .28 

7 .013 24.520 .46 .09 .01 .01 .01 .00 .58 .13 

8 .010 27.779 .45 .81 .03 .00 .00 .05 .08 .02 

a. Dependent Variable: INTENTION  

 

 

 




