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RINGKASAN PROYEK
(PROJECT SUMMARY)
Pertumbuhan jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia sangat pesat. Hal ini
menimbulkan persaingan yang tinggi antar PTS tersebut. Untuk memenangkan persaingan,
pengetahuan tentang car a calon mahasiswa dalam memilih PTS sangat penting untuk
diketahui oleh institusi pendidikan terkait. Salah satu upaya untuk merumuskan strategi
program pemasaran yang optimal yaitu dengan cara memahami sikap dan faktor-faktor
yang di pertimbangkan calon mahasiswa dalam memilih PTS. Berdasarkan hal tersebut
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk merumuskan strategi
pemasaran yang optimal untuk dapat menarik calon mahasiswa. Kedua, untuk mengetahui
faktor yang mempengaruhi keputusan calon mahasiswa dalam memilih PTS. Ketiga, untuk
mengetahui kondisi yang optimal dan baik dari berbagai PTS terhadap faktor-faktor yang
ada. Metode yang akan digunakan adalah Fishbein dan Biplot.

Kata kunci: Biplot, Fishbein, Mahasiswa.

1. Latar Belakang
Seiring dengan berjalannya waktu, persaingan dan kompetisi untuk meraih
konsumen bukan hanya terjadi di bidang industri namun juga telah merambah
dunia

pendidikan

khususnya

ke

institusi swasta. Berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan

tinggi, ada sebanyak 4076 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Jumlah ini dapat bertambah
mengingat semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pendidikan. Bahkan Edy Suandi
Hamid, Ketua Umum Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyatakan bahwa setiap
dua hari ada satu perguruan tinggi yang muncul di Indonesia (dikutip dari Tempo.co,2005).
Hal ini dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia
sangat tinggi.
Salah satu dampak dari peningkatan ini adalah munculnya persaingan antar
perguruan tinggi dalam memperoleh mahasiswa. Masing-masing PTS memberikan berbagai
tawaran untuk menarik minat calon mahasiswa. Banyaknya tawaran dari berbagai PTS
dengan program-program studinya, menyebabkan calon mahasiswa harus jeli dalam
memilih PTS. Keputusan memilih PTS tergantung pada diri konsumen dalam

hal

ini

calon mahasiswa. Oleh karena itu, untuk memenangkan kompetisi, pengetahuan tentang
ca r a calon mahasiswa dalam memilih PTS sangat penting untuk diketahui oleh institusi
pendidikan terkait. Salah satu upaya untuk merumuskan strategi program pemasaran yang
optimal yaitu dengan cara memahami sikap dan faktor-faktor yang di pertimbangkan calon
mahasiswa dalam memilih PTS. Diharapkan pengetahuan tentang sikap dan faktorfaktor tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi PTS tersebut. Berdasarkan latar belakang
diatas maka proposal ini diajukan dengan judul “Analisis Pemilihan Perguruan Tinggi
Swasta di Jakarta dengan Fishbein dan Biplot”.

2. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Manakah faktor yang paling dominan antara fasilitas penunjang, kualitas pengajar,
pelayanan mahasiswa, prospek lulusan, kepopuleran PTS, iklan/promosi, biaya kuliah,
akreditasi, lokasi, pilihan jurusan dalam mempengaruhi keputusan calon mahasiswa
dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta ( PTS ) ?
2. Apakah kondisi dan keadaan Perguruan Tinggi Swasta sudah pada tahap optimal dan baik
berdasarkan persepi calon mahasiswa terkait ?
3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Perumusan strategi pemasaran yang optimal dengan mengetahui sikap dan
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan calon mahasiswa dalam memilih
Perguruan Tinggi Swasta.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominanan antara fasilitas penunjang,
kualitas pengajar, pelayanan mahasiswa, prospek lulusan, kepopuleran PTS,
iklan/promosi, biaya kuliah, akreditasi, lokasi, pilihan jurusan dalam mempengaruhi
keputusan calon mahasiswa dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta ( PTS ).
3. Untuk mengetahui kondisi yang optimal dan baik dari berbagai PTS terhadap
faktor-faktor yang ada.
4.
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5. Perkiraan Efisiensi Sumber Daya (Resource Efficiency Estimation)
Sebelum (Before):
Belum diketahui cara calon mahasiswa memilih perguruan tinggi.
Belum diketahui persepsi calon mahasiswa mengenai perguruan tinggi.

Setelah (After):
Diketahui cara calon mahasiswa memilih perguruan tinggi.
Diketahui persepsi calon mahasiswa mengenai perguruan tinggi.
ROI:
Kelebihan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah diperolehnya informasi yang
bermanfaat bagi Perguruan Tinggi.

6. Resiko Proyek (Project Risk)
Responden, dalam hal ini mahasiswa, akan kurang lengkap mengisi kuisioner.
Responden dapat mengisi jawaban yang tidak valid.
Sampel tidak mewakili populasi.

LAMPIRAN
(APPENDIX)
A.1 Kuisioner

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Nama :
Alamat :
No Telepon :

TTD Responden :

Berilah tanda [ X ]pada jawaban responden
Pertanyaan umum
Apakah Anda berniat melanjutkan study ke perguruan
tinggi ?
Ya
1
Tidak
2
Alasan ( bila tidak) ......
Apakah jenjang Study yang anda minati
D1

1

D2

2

D3

3

D4

4

S1

5

Apa Jurusan perguruan tinggi yang anda minati ?
.................
Perguruan Tinggi mana yang anda minati?
.................

Karakteristik
Responden

Usia anda saat ini
<=15 tahun

1

Rata‐rata pengeluaran anda perbulan

16 tahun

2

<Rp 350.000

1

17 tahun

3

Rp350.001 – Rp 500.000

2

18 tahun

4

Rp 500.001 – Rp 800.001

3

>=19 tahun

5

Rp 800.001‐Rp 1.200.000

4

>Rp 1.200.000

5

Pendapatan Orang tua perbulan
Pekerjaan Orang Tua
<Rp 1.200.000
Karyawan Swasta

1

Wiraswasta

2

1

Rp 1.200.001 – Rp 3.000.000 2
Rp 3.000.001‐ RP 5.000.000 3
PNS

3

Buruh

4

Rp 5.000.001 – 8.500.000

4

Rp 8.500.001 – Rp 12.000.000
Lain Lain

5
>Rp12.000.001

6

5
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Identifikasi Posisi PTS
Seberapa Setujukah anda dengan indikator‐indikator berikut Petunjuk pengisian : berilah tanda [X] pada skala
kuisioner berikut STS : Sangat Tidak setuju
BS : Biasa Saja SS : Sangat Setuju
TS : Tidak Setuju
S : Setuju
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