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RINGKASAN 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial dan aspek 

psikologis individu secara simultan maupun parsial  terhadap pengambilan 

keputusan mahasiswa dalam  memilih Jurusan Administrasi  Bisnis di Perguruan 

Tinggi se Kalimantan Selatan.  

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, unit analisisnya 

adalah mahasiswa Administrasi Bisnis dengan pengukuran variabel menggunakan 

skala likert, teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 

responden, data yang terkumpul dianalisis menggunakan Regresi Linier Berganda. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan aspek psikologis 

individu secara simultan  berpengaruh  positif dan signifikan sebesar 33,1 %  

terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dalam  memilih Jurusan Administrasi  

Bisnis.  Lingkungan sosial secara parsial berpengaruh  positif  namun tidak 

signifikan, dan Aspek psikologis individu secara parsial berpengaruh  positif  dan 

signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dalam  memilih Jurusan 

Administrasi  Bisnis. 

 

Kata kunci:   Lingkungan Sosial, Aspek Psikologis Individu, Pengambilan 

Keputusan, dan Jurusan Administrasi  Bisnis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang handal. Penyedia jasa pendidikan memiliki kewajiban untuk 

menciptakan manusia berkualitas melalui suatu proses pendidikan yang efektif. 

Jasa pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademi dan pendidikan profesi 

sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

berbentuk Politeknik, Sekolah Tinggi dan Universitas. 

Bagi Perguruan Tinggi, pelanggan yang langsung menikmati jasa yang 

ditawarkan adalah mahasiswa, pesaingnya adalah penyedia jasa pendidikan yang 

sejenis pada jenjang yang sama atau relatif sama, oleh karena itu  dalam hal ini 

Jurusan Administrasi Bisnis perlu memperhatikan lingkungan sosial dan  aspek 

psikologis individu untuk memenangkan persaingan. 

Jumlah mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis  terus mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun, dengan demikian Jurusan Administrasi Bisnis  

dituntut senantiasa meningkatkan pembinaan agar dapat meningkatkan jumlah 

mahasiswanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan 

pelayanan baik berupa sarana maupun prasarana pendidikan yang memadai 

sehingga proses pendidikan akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

 Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam perguruan tinggi 

dalam hal ini Jurusan Administrasi Bisnis adalah bagaimana mengetahui 
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lingkungan sosial dan aspek psikologis individu dalam pengambilan keputusan 

(Kotler: 2000:153). 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan menyebabkan 

dibutuhkannya lembaga pendidikan yang mampu menampung minat masyarakat 

akan pendidikan tinggi, karena itu bermunculanlah perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta yang menyediakan sarana pendidikan yang dibutuhkan 

masyarakat. 

Persaingan yang terjadi antar lembaga pendidikan tinggi saat ini tidak saja 

terjadi antar perguruan tinggi negeri saja tetapi juga dengan perguruan tinggi 

swasta yang memberikan fasilitas yang lebih kepada mahasiswa, juga dengan 

lembaga pendikan yang lainnya baik dalam maupun luar negeri. 

Pendidikan Tinggi mempunyai fungsi yang dikenal dengan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu: 1) pendidikan dan pengajaran; 2) penelitian;  dan 3) 

pengabdian  masyarakat. Kegiatan utama Pendidikan Tinggi  adalah memberikan 

jasa pendidikan kepada mahasiswa, menurut Yusuf Hanafiah (1994:5) jasa 

pendidikan adalah pelayanan yang diberikan kepada para mahasiswa untuk 

memenuhi kebutuhan mereka maka mutu jasa pendidikan itu haruslah sesuai 

dengan atau melebihi kebutuhan mahasiswa. Menyadari arti pentingnya 

lingkungan eksternal dan internal individu dalam pendidikan tersebut serta 

mengingat persaingan yang tajam untuk saling memperebutkan mahasiswa, 
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pengelola perguruan tinggi juga dituntut untuk tanggap sekaligus proaktif dan 

membaca peluang serta keinginan mahasiswa sebagai pengguna jasanya. 

Dalam menyongsong era globalisasi, semua sektor baik di sektor 

manufaktur maupun jasa akan menghadapi persaingan yang ketat, globalisasi 

mempunyai dampak yang luas tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga 

mempengaruhi sektor  pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang terkait 

langsung dengan kemajuan masyarakat. Hal ini disebabkan pendidikan mampu 

memberikan pola berfikir masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan tingginya 

pendidikan masyarakat otomatis akan mendorong pembangunan negara yang telah 

dicita-citakan. 

Dewasa ini kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tinggi cenderung 

meningkat. mereka menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan masa yang 

akan datang. Salah satunya harus mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. 

Dengan mempunyai pendidikan tinggi mereka mampu mengembangkan diri untuk 

lebih maju. 

 Dalam proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi, mahasiswa 

Administrasi Bisnis selalu berharap untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik 

antara lain dalam hal materi perkuliahan yang diberikan dosen baik teori maupun 

praktik, ketepatan waktu mengajar dosen, kelancaran komunikasi dengan dosen, 

fasilitas kelas dan kampus yang nyaman sehingga akan menghasilkan lulusan 

yang berkualitas. 
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 Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh lingkungan sosial dan aspek psikologis individu terhadap 

pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih Jurusan Administrasi  Bisnis . 

 Berdasarkan pemahaman di atas, maka kajian yang lebih mendalam 

terhadap pengambilan keputusan semakin terus dilakukan. Lingkungan sosial dan 

aspek psikologis individu  konsumen merupakan keadaan atau kondisi umum di 

sekitar konsumen yang bersifat alamiah. Lingkungan individu konsumen terdiri 

atas lingkungan budaya, sosial, demografi dan lingkungan psikologis. Lingkungan 

budaya, sosial dan demografis bersifat eksternal dan lingkungan psikologis 

bersifat internal. 

 Penelitian ini akan meninjau lingkungan eksternal hanya aspek sosialnya 

saja, karena aspek budaya dan aspek demografi dalam pengambilan keputusan 

mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis kurang berpengaruh. Aspek sosial 

(lingkungan eksternal individu) yang dimaksud di sini menurut Kotler (2000:153) 

adalah kelompok acuan, keluarga, peran dan status sosialnya di masyarakat yang 

diduga kuat ikut mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa dalam 

memilih Jurusan Administrasi Bisnis. 

Lingkungan internal atau lingkungan psikologis menurut Kotler 

(2000:160) dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu: motivasi, persepsi, 

pengetahuan, serta keyakinan dan pribadi. 

 Namun demikian, secara empiris, pengaruh faktor-faktor di atas masih 

membutuhkan pembuktian secara nyata. Adanya perbedaan dimensi waktu dan 
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tempat serta adanya karakteristik khusus yang ada dalam jasa pendidikan, 

menjadikan ketepatan teori yang ada masih perlu diuji kembali. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara  (UU RI No 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi). Produk yang dihasilkan dari usaha pendidikan pada dasarnya 

adalah jasa dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan 

beserta seluruh karyawan kepada mahasiswa. 

 Jasa pendidikan dewasa ini menghadapi persaingan yang semakin tajam, 

sehingga setiap Perguruan Tinggi yang memiliki Jurusan Administrasi Bisnis 

berkompetisi agar mahasiswanya merasa puas, karena kepuasan mahasiswa 

merupakan kunci keberhasilan memenangkan persaingan. Di sinilah masalah 

lingkungan sosial dan aspek psikologis individu jadi faktor yang penting bagi 

Perguruan Tinggi., terutama dalam menghadapi kecenderungan pasar yang selalu 

termotivasi untuk berperilaku dalam pengambilan keputusan. 

 Menurut Kanuk (2000:677) dari sudut pandang ekonomi mikro, konsumsi 

adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk membelanjakan sumber 

daya yang tersedia (waktu, uang, dll.) untuk kepentingan yang diinginkan 

konsumen tersebut. Pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada alasan 
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rasional ekonomi, tetapi ada pengaruh sosial, budaya, psikologis dan lainnya yang 

ikut mendasari proses keputusan konsumen tersebut. 

 Dalam model kognitif  Kanuk (2000: 254) konsumen dipandang sebagai 

pemecah masalah yang berfikir (thinking problem solver). Dalam kerangka 

tersebut, konsumen seringkali digambarkan sebagai individu yang pasif tetapi di 

lain pihak ia juga aktif dalam mencari produk atau jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhannya. Selain itu konsumen juga dalam model ini dipandang sebagai  

information processor, pemrosesan informasi akan memformasikan preferensi 

yang pada akhirnya akan memberikan keputusan membeli atau tidak. Pandangan 

kognitif menyadari bahwa konsumen tidak mungkin untuk mendapatkan semua 

informasi untuk setiap pilihannya 

 Keputusan untuk memilih Jurusan Administrasi Bisnis pada hakekatnya 

sama dengan keputusan untuk menjadi pembeli (buyer) dalam transaksi pembelian 

barang. Oleh karena itu teori tentang proses pengambilan keputusan konsumen 

sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ahli dalam kajian tentang perilaku 

konsumen (consumer behaviour) menjadi relevan untuk menjelaskan proses 

pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis. 

  Dalam kajian tentang perilaku konsumen, proses pengambilan keputusan 

untuk memilih Jurusan Administrasi Bisnis adalah cermin dari perilaku konsumen 

itu sendiri. Dalam hal ini telah banyak para ahli yang mengemukakan adanya 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. 

 Basu Swasta (2002:55-91) menyebutkan beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap perilaku konsumen adalah faktor eksternal dan internal. 
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Faktor eksternal meliputi budaya, kelas sosial, kelompok sosial dan kelompok 

referensi serta keluarga. Faktor internal meliputi, motivasi, pengamatan, belajar, 

kepribadian dan konsep diri serta sikap. Menurut Engel (1993:46) terdapat dua 

faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan. Kedua faktor tersebut adalah faktor lingkungan dan perbedaan 

individu. Faktor lingkungan meliputi budaya, kelas sosial, pribadi keluarga dan 

situasi, sedangkan faktor perbedaan individu meliputi sumber daya konsumen, 

motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap kepribadian, gaya hidup dan 

demografi. 

 Menurut Kotler (2000:153) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pembelian yaitu: (1) Budaya, faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan 

mendalam terhadap perilaku, di antaranya adalah peran budaya, sub budaya dan 

kelas sosial (2) Sosial, yang termasuk di sini adalah kelompok acuan, keluarga 

dan peran/status, (3) Karakteristik pribadi, yang termasuk di sini adalah usia, dan 

tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan 

konsep diri dan (4) psikologis, yang termasuk di sini adalah motivasi, persepsi, 

pembelajaran, pendirian dan keyakinan. 

  Penelitian ini hanya akan memfokuskan lingkungan eksternal pada aspek 

sosialnya saja yang meliputi kelompok acuan, keluarga dan peran/status yang 

diduga kuat mempengaruhi mahasiswa dalam memilih Jurusan Administrai Bisnis 

(Studi Pada Perguruan Tinggi  Se Kalimantan Selatan). 

Rofi’i dan Imelda (2006) menemukan bahwa lingkungan sosial dan aspek 

psikologis individu berpengaruh secara simultan dan secara individual terhadap 
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proses pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih Program Studi 

Administrasi Bisnis sebesar 41,12 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Menurut Kotler (2000:157) kelompok acuan terdiri atas semua kelompok 

yang  mempunyai pengaruh lansung dan tidak langsung terhadap pendirian atau 

perilaku seseorang. Anggota keluarga merupakan kelompok primer yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa. Peran/status adalah posisi 

seseorang dalam tiap-tiap kelompok. 

 Menurut Kotler (2000:161) lingkungan internal atau faktor psikologis 

meliputi: motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap. Motivasi bertindak sebagai 

kekuatan pendorong dalam diri individu yang mendorong dilakukannya sebuah 

aksi. Aksi atau tindakan merupakan suatu proses yang menyangkut persepsi. 

Persepsi merupakan proses dalam diri individu untuk menyeleksi, 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk 

gambaran produk yang memiliki arti. Tindakan memilih juga akan dipengaruhi 

pengalaman konsumen di masa lalu. Pengalaman ini mengarahkan pada proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan perubahan dalam perilaku individu yang 

berasal dari pengalamannnya. Sikap adalah evaluasi, perasaan emosional dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan, tidak menguntungkan dan 

bertahan lama dari seseorang terhadap beberapa objek/gagasan. 

  Harus memperhatikan lingkungan sosial dan aspek psikologis individu 

yang cocok, sehingga dampak negatif dari pengambilan keputusan mahasiswa 

dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis dapat diminimumkan dan dihindari 

serta mahasiswa merasa puas dengan jasa yang ditawarkan. 
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 Untuk mengetahui keinginan mahasiswa,  harus memiliki pengetahuan 

yang luas mengenai perilaku mahasiswanya. 

Menurut Kanuk (2000:6) perilaku konsumen merupakan suatu studi yang 

mempelajari bagaimana suatu individu membuat keputusan untuk membelanjakan 

sumber daya yang ada (waktu, uang) untuk memenuhi kebutuhannnya termasuk di 

dalamnya apa yang akan dibeli, mengapa mereka membeli, kapan mereka 

membeli, di mana mereka membeli. Berapa banyak mereka membeli dan berapa 

lama mereka akan menggunakannya. 

 Menurut Kotler (Basu Swasta, 2001:10) perilaku konsumen (consumer 

behaviour) didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, 

termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada dua elemen penting dari arti perilaku 

konsumen yaitu:   (1) Proses pengambilan keputusan dan (2) kegiatan fisik, yang 

semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan 

barang-barang atau jasa-jasa. 

 Proses pengambilan keputusan pembelian melalui lima tahap kegiatan 

yaitu: (1) tahap pengenalan kebutuhan, (2) tahap pencarian informasi, (3) tahap 

evaluasi alternatif, (4) tahap pembelian dan (5) tahap hasil (perasaan setelah 

pembelian) (Engel, 1995:131) sebagai berikut: 

1. Tahap pertama adalah tahap pengetahuan kebutuhan. Proses pembelian 

dimulai ketika seseorang mengenal adanya suatu kebutuhan. Munculnya 

kebutuhan merupakan titik awal yang mendorong seseorang untuk `mulai 
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mengenal kebutuhannya. Kondisi ini ditandai dengan adanya ketidaksesuaian 

(gap)` antara apa yang diharapkan (expected) dengan apa yang dirasakan 

(perceived). 

2. Tahap kedua adalah tahap pencarian informasi. Bila kebutuhan telah 

teridentifikasi konsumen kemudian mencari informasi mengenai berbagai 

macam alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Konsumen dapat 

mengandalkan pengalaman dan pengetahuan. 

3. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi alternatif. Tahap ini konsumen akan 

melakukan evaluasi atas kinerja sejumlah alternatif jasa yang telah 

ditemukannya, baik melalui sumber internal maupun sumber eksternal. Calon 

pengguna jasa juga akan membuat suatu peringkat pertimbangan, yaitu daftar 

pengguna yang berisi alternatif-alternatif yang berhasil dihimpunnya pada saat 

melakukan aktivitas pencarian informasi. 

4. Tahap keempat adalah tahap keputusan pembelian. Pada tahap ini konsumen 

sudah dapat menetapkan produk mana yang akan dibelinya. Namun demikian 

intervening factor yang merupakan sikap orang lain dan faktor situasional 

yang tak terduga sangat berpengaruh. 

5. Tahap kelima adalah perilaku pasca pembelian yang sering juga disebut 

sebagai tahap hasil. Pada tahap ini konsumen akan merasa tidak puas atau 

puas. Kepuasan pembelian adalah fungsi seberapa dekat harapan konsumen 

atas jasa dengan kinerja yang dirasakan atas jasa tersebut. Jika kinerja jasa 

lebih rendah daripada harapan konsumen, maka konsumen akan kecewa. Jika 

kinerja sama dengan harapan, konsumen akan puas dan jika kinerja jasa 
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melebihi harapan, konsumen akan merasa sangat puas. Perasaan-perasaan ini 

akan mempengaruhi apakah konsumen akan membeli kembali produk tersebut 

dan membicarakan hal-hal baik atau tidak baik pada orang lain. 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan model pengambilan keputusan 

mahasiswa memilih jurusan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

Peneliti/ 

Tahun 

Variabel Metode Analisis Kesimpulan Hasil Penelitian 

Martini 

(2011) 

Budaya, 

sosial, pribadi, 

dan 

psikologis, 

pengambilan 

keputusan 

Menyebarkan 

Kuisioner, metode 

purposive sampling 

dan convenience 

sampling, 

menggunakan 

analisis regresi 

 

Budaya, pribadi dan psikologis 

secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan Jurusan, 

sedangkan aspek sosial berpengaruh 

terhadap pemilihan Jurusan. Hasil 

secara simultan menunjukkan 

bahwa budaya, sosial,  pribadi, dan 

psikologis berpengaruh sebesar 

57,1%. 

Sawaji 

(2011) 

Biaya 

Pendidikan 

Relatif, 

kelompok 

rujukan,  

komunikasi 

pemasaran, 

citra, 

motivasi,sikap

, pengambilan 

keputusan 

Analisis factor 

konfirmatori dengan 

verifikasi model 

menggunakan SEM 

Biaya Pendidikan Relatif 

berpengaruh terhadap citra, 

motivasi, sikap, dan pengambilan 

keputusan.  Kelompok rujukan 

berpengaruh  terhadap 

motivasi,sikap, dan pengambilan 

keputusan. Komunikasi pemasaran 

berpengaruh terhadap citra dan 

pengambilan keputusan, namun 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi dan sikap. Citra  

berpengaruh terhadap  

motivasi,sikap, dan pengambilan 

keputusan.  Sikap berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan.   

Indartini 

(2010) 

Karakteristik 

individu, 

bauran 

pemasaran, 

lingkungan, 

faktor 

psikologis, 

keputusan 

mahasiswa 

Analisis statistika 

inferensial dengan 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Karakteristik individu, bauran 

pemasaran,  faktor psikologi secara 

parsial berpengaruh terhadap 

keputusan  mahasiswa memilih 

Fakultas, sedangkan variabel 

lingkungan  berpengaruh tidak 

signifikan.  Karakteristik individu, 

bauran pemasaran,  lingkungan , 

faktor psikologis  secara simultan  

berpengaruh terhadap keputusan  
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mahasiswa memilih Fakultas. 

Yudha 

Pramukti 

(2008) 

Faktor 

psikologis, 

bauran 

pemasaran, 

budaya dan 

sosial, 

keputusan 

pemilihan PT 

Regresi Linier 

Berganda 

Faktor psikologis, bauran 

pemasaran, budaya dan sosial secara 

simultan berpengaruh  terhadap 

keputusan pemilihan  PT Swasta di 

Malang 

Hidayat 

(2008) 

Faktor budaya, 

sosial, pribadi, 

psikologis, 

dan keputusan 

konsumen 

Regresi Linier 

Berganda 

Faktor budaya, sosial, pribadi, 

psikologis, berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen dalam 

berbelanja  

Urfana 

(2013) 

Budaya, 

sosial, pribadi, 

psikologis, 

dan keputusan 

pembelian 

Regresi Linier 

Berganda 

Faktor budaya, sosial, pribadi, 

psikologis, berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian  

Ramadhani 

(2013) 

Budaya, 

sosial, pribadi, 

psikologis, 

dan keputusan 

pembelian 

Regresi Linier 

Berganda 

Faktor budaya, sosial, pribadi, 

psikologis, berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian tas Furla di 

Kota Padang 

Maleke 

(2013) 

Sosial, pribadi, 

psikologis, 

dan keputusan 

pembelian 

Regresi Linier 

Berganda 

Faktor sosial, dan psikologis secara 

simultan dan parsial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, 

sedangkan pribadi berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Mutaqin 

(2012) 

Budaya, 

sosial, pribadi, 

psikologis, 

dan keputusan 

pembelian 

Regresi Linier 

Berganda 

Budaya, sosial, pribadi, dan 

psikologis, secara simultan 

berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan pembelian Produk Mie 

Instan Merek Indomie 

 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disusun 

dan digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut: 
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(Sumber: Kotler , 2000:161) 

Gambar 2.1 Paradigma Hubungan Antar Variabel Penelitian 
 

Hipotesis 

“Lingkungan sosial dan aspek Psikologis individu berpengaruh secara parsial dan 

simultan terhadap pengambilan Keputusan Mahasiswa dalam memilih Jurusan 

Administrasi Bisnis ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan Sosial 

• Kelompok Acuan 

• Keluarga 

• Peran dan status 

 

Aspek Psikologis Individu 

• Motivasi 

• Persepsi 

• Pembelajaran 

• Sikap 

 

Pengambilan Keputusan Mahasiswa 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan verifikatif dengan pendekatan 

kuantitatif.  

Unit analisisnya adalah mahasiswa Administrasi Bisnis.  Model Diagram 

Fishbone  Pengambilan Keputusan Mahasiswa Memilih Jurusan  Administrasi 

Bisnis Akibat Lingkungan Sosial dan Aspek Psikologis Individu (Studi Pada 

Perguruan Tinggi se Kalimantan Selatan) dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 

Model Diagram Fishbone  Pengambilan Keputusan Mahasiswa Memilih Jurusan  

Administrasi Bisnis Akibat Lingkungan Sosial dan Aspek Psikologis Individu 

(Studi Pada Perguruan Tinggi se Kalimantan Selatan) 

DUKUNGAN  LINGKUNGAN 

SOSIAL 
Kelompok  

Acuan 

Peran/Status Keluarga 

Persepsi Motivasi 

Sikap Pembelajaran 

ASPEK PSIKOLOGIS INDIVIDU 

Daftar  masalah yang perlu diatasi: 

1. Lingkungan Sosial 

2. Aspek Psikologis Individu 

3. Pengambilan Keputusan 

KEPUTUSAN  

MEMILIH  JURUSAN 

RENDAH 
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3.1. Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran menggunakan skala Likert. Dengan demikian jenis data 

pada penelitian ini merupakan data dengan skala interval sebagaimana dinyatakan 

bahwa skala likert dapat menghasilkan data interval (Sekaran, 2006). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Lingkungan Sosial sebagai 

variabel independen yang pertama yang dilambangkan dengan X1,  Aspek 

Psikologis Individu sebagai variabel independen yang kedua yang dilambangkan 

dengan X2 dan Pengambilan Keputusan Mahasiswa dalam memilih Jurusan 

sebagai variabel dependen yang dilambangkan dengan Y. Operasionalisasi 

variabel ini dapat dilihat pada tabel 3.1  berikut ini. 

Tabel 3.1 Matriks Operasionalisasi Variabel 
Variabel/Sub 

Vaiabel 

Konsep Variabel 

/Sub Variabel 

Indikator Satuan Ukuran 

Lingkungan 

Sosial (X1) 

Semua pihak yang 

mempunyai pengaruh 

langsung terhadap 

pendirian atau perilaku 

seseorang 

  

Kelompok 

Acuan 

 

Kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung 

terhadap sikap atau 

perilaku seseorang 

- Keterlibatan 

teman 

- Informasi dari 

teman 

- Tingkat 

keterlibatan teman 

- Tingkat informasi 

dari teman 

Keluarga Hubungan oleh garis 

keturunan atau perkawinan 

yang memiliki pertalian 

darah 

- Pengaruh Orang 

tua 

- Pengaruh 

Saudara kandung 

- Tingkat pengaruh 

orang tua 

- Tingkat pengaruh 

saudara kandung 

Peran/Status

  

Posisi seseorang dalam 

tiap-tiap kelompok 

- Pengaruh peran 

seseorang 

- Pengaruh status 

social 

- Tingkat pengaruh 

peran seseorang 

- Tingkat pengaruh 

status sosial 

seseorang 

Aspek 

Psikologis 

individu (X2) 

Elemen-elemen yang 

mendasar yang terdapat 

dalam diri seseorang yang 

meliputi: motivasi, 

persepsi, pembelajaran dan 

sikap 

  

Motivasi Kekuatan pendorong dalam - Kelengkapan - Tingkat 

9 
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diri individu yang 

mendorong dilakukannya 

sebuah aksi 

fasilitas 

- Kebanggaan 

- Peningkatan 

status social 

- Terlibat dalam 

kegiatan 

- Partisipasi dalam 

perkuliahan dan 

pemeliharaan 

fasilitas 

kelengkapan 

fasilitas 

- Tingkat 

kebanggaan 

memilih  

- Tingkat 

peningkatan status 

social 

- Tingkat 

keterlibatan dalam 

kegiatan 

- Tingkat partisipasi 

dalam perkuliahan 

dan pemeliharaan 

fasilitas 

Persepsi Proses dimana individu 

memilih, 

mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan 

stimuli menjadi sesuatu 

gambaran yang memiliki 

arti 

- Fasilitas fisik 

- Keberadaan 

jurusan Adm. 

Bisnis 

- Disiplin waktu 

- Kemudahan 

memperoleh 

pekerjaan 

- Dibutuhkan 

keahlian 

- Sarana dan 

prasarana 

- Tingkat fasilitas 

fisik ruang kuliah 

- Tingkat 

keberadaan 

Jurusan 

Administrasi  

Bisnis 

- Tingkat disiplin 

yang diterapkan 

- Tingkat 

kemudahan 

memperoleh 

pekerjaan 

- Tingkat 

dibutuhkan 

keahlian 

- Tingkat 

kelengkapan 

sarana dan 

prasarana 

Pembelajaran Proses di mana individu 

mendapatkan pengetahuan 

dan pengalaman 

- Pengalaman 

selama di SMU 

- Petunjuk dari 

orang tua 

- Petunjuk dari 

Saudara kandung 

- Dorongan orang 

tua 

- Dorongan 

saudara kandung 

- Tingkat 

pengalaman 

selama di SMU 

- Tingkat petunjuk 

orang tua 

- Tingkat petunjuk 

saudara kandung 

- Tingkat dorongan 

dari orang tua 

- Tiongkat dorongan 

dari saudara 

kandung 

Sikap Perilaku senang atau tidak 

senang secara konsisten 

terhadap objek tertentu 

- Kepercayaan 

pada orang tua 

- Kepercayaan 

- Tingkat 

kepercayaan pada 

orang tua 
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pada teman 

- Kepercayaan 

pada saudara 

- Yakin memenuhi 

harapan masa 

depan  

- Tingkat 

kepercayaan pada 

teman 

- Tingkat 

kepercayaan pada 

saudara 

- Tingkat keyakinan 

memenuhi harapan 

masa depan 

Pengambilan 

Keputusan 

Mahasiswa 

(Y) 

Memilki satu aktivitas 

(kegiatan) pemilihan dari 

satu atau lebih pilihan 

- Pengenalan 

kebutuhan 

terhadap jasa 

- Pencarian 

informasi tentang 

jasa pendidikan 

- Evaluasi alter 

native terhadap 

jasa pendidikan 

- Pengambilan 

keputusan 

- Perasaan setelah 

menjadi 

mahasiswa 

Jurusan 

Administrasi  

Bisnis 

- Tingkat Kebutuhan 

mahasiswa 

terhadap jasa 

pendidikan  

- Tingkat Keinginan 

mahasiswa untuk 

mencari informasi 

- Tingkat penilaian 

yang diberikan atas 

nilai jasa 

pendidikan yang 

telah dipilihnya 

- Tingkat 

kemantapan 

mahasiswa dalam 

memilih jasa 

pendidikan 

- Tingkat perasaan 

setelah menjadi 

mahasiswa jurusan 

Adm. Bisnis 
 

3.2.Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Model 

Persamaan Regresi Linier Berganda.  

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

BAB IV 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

4.1 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian  adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor lingkungan sosial dan aspek psikologis individu 

yang telah dicapai pada Jurusan Administrasi Bisnis. 

2. Mengetahui pengaruh lingkungan sosial dan aspek psikologis individu secara 

bersama (simultan) dan secara individual (sendiri-sendiri) terhadap 

pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih Jurusan Administrasi 

Bisnis. 

 

4.2 Manfaat Penelitian 

4.2.1 Kontribusi terhadap solusi masalah dan bisa diterapkan pada 

masyarakat Operasional 

1. Memberikan masukan terhadap kebijakan di bidang promosi yang menunjang 

keputusan mahasiswa dalam  memilih Jurusan Administrasi Bisnis. 

2. Promosi yang tepat selain berguna untuk masyarakat luas pada umumnya dan 

juga meningkatkan keinginan untuk memilih Jurusan Administrasi Bisnis 

(khususnya). 

3. Kegiatan penelitian ini dapat memberikan masukan tentang pentingnya 

menetapkan  promosi yang tepat dalam membangun keputusan mahasiswa 

dalam  memilih Jurusan Administrasi Bisnis.  



20 

 

 

4.2.2 Kontribusi Pengembangan Ilmu 

Menambah khasanah perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian 

ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

pemasaran, khususnya  tentang model pengambilan keputusan mahasiswa. Hasil 

penelitian diharapkan akan bermanfaat untuk memahami lingkungan sosial dan 

aspek psikologis individu mahasiswa secara tepat sehingga dapat dibuat desain 

promosi yang menunjang keputusan mahasiswa dalam  memilih Jurusan 

Administrasi Bisnis . 
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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 

Administrasi Bisnis  pada Perguruan  Tinggi se Kalimantan Selatan. Perguruan 

Tinggi tersebut terdiri dari: 

7. Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Banjarmasin 

8. Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. 

9. Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Kotabaru 

10. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin 

11. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. 

Responden sebanyak 200 mahasiswa, 165 mahasiswa mengembalikan 

kuesioner  yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

5.1.1 Variabel Lingkungan Sosial 

 Tanggapan mahasiswa mengenai Lingkungan Sosial dalam Pengambilan 

Keputusan untuk memilih Jurusan Administrasi Bisnis di Perguruan Tinggi se 

Kalimantan Selatan didasarkan pada keadaan yang mereka alami setelah menjadi 

mahasiswa. Variabel Lingkungan Sosial (X1) mencakup: (1) kelompok acuan;   

(2) keluarga; (3) peran/status, diukur berdasarkan 6 item pernyataan. 
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1. Kelompok Acuan 

Dengan adanya kelompok acuan setiap orang dapat mengekspresikan nilai, 

aturan-aturan yang berlaku serta dapat memahami karakter anggota kelompok 

tersebut. Tanggapan mahasiswa terhadap kelompok acuan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1  

Keterlibatan Teman Dalam Pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis 

No Keterlibatan Teman Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak terlibat 15 9.1 

2 Tidak terlibat 42 25.5 

3 Kurang Terlibat 27 16.4 

4 Terlibat 57 34.5 

5 Sangat Terlibat 24 14.5 

 Jumlah 165 100.0 

 
Dari tabel 5.1 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa menganggap 

teman memiliki keterlibatan yang tinggi dalam pengambilan keputusan memilih 

Jurusan Administrasi Bisnis, mereka mengambil keputusan dalam pemilihan 

Jurusan Administrasi Bisnis dengan keterlibatan yang tinggi dari teman-

temannya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa 

teman mempunyai keterlibatan yang tinggi dibandingkan dengan orang tua atau 

saudara mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutisna (2002:15) yang 

mengemukakan bahwa tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu pembelian 

dipengaruhi oleh kepentingan personal yang dirasakan oleh stimulus. 

Tabel  5.2  

Informasi dari Teman Dalam Memilih Jurusan Administrasi Bisnis 

No Informasi dari Teman Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak membantu 1 0.6 

2 Tidak membantu 31 18.8 

3 Kurang membantu 10 6.1 

4 Membantu 74 44.8 

5 Sangat  membantu 49 29.7 

 Jumlah 165 100.0 
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Dari tabel 5.2 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa yang menyatakan 

bahwa informasi yang diperoleh dari teman membantu dalam pengambilan 

keputusan memilih Jurusan Administrasi Bisnis walaupun masih ada mahasiswa 

yang menyatakan informasi yang diterima dirasakan kurang membantu dalam 

pengambilan keputusan memilih Jurusan Administrasi Bisnis. Hal ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Lamb, Charles W, et al (2000:213) bahwa 

para konsumen mencari pendapat orang lain sebagai panduan atas produk atau 

jasa, produk-produk dengan atribut-atribut yang berkaitan dengan citra atau secara 

khusus konsumen berinteraksi sosial dengan kelompok yang memberikan 

pengaruh untuk memperoleh informasi atas produk dan persetujuan keputusan. 

2. Keluarga 

Keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 

berhubungan melalui darah, perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama. Dalam 

pengambilan keputusan seseorang anggota keluarga akan dipengaruhi oleh 

anggota keluarga lainnya misalnya pengaruh dari orang tuanya ataupun 

saudaranya yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.3 

Pengaruh Orang Tua Dalam Pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis 
No Pengaruh Orang Tua Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak berpengaruh 2 1.2 

2 Tidak berpengaruh 32 19.4 

3 Kurang berpengaruh 19 11.5 

4 Berpengaruh 66 40.0 

5 Sangat berpengaruh 46 27.9 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.3 di atas dapat diketahui sebagian besar mahasiswa 

menyatakan bahwa orang tua mempunyai pengaruh terhadap keputusan mereka 

dalam pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis. Ini berarti masih adanya hubungan 
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emosional antara orang tua dengan anaknya atau orang tua dapat dijadikan sebagai 

salah satu informasi dalam mempertimbangkan keputusan untuk memilih Jurusan 

Administrasi Bisnis. Hal ini sejalan dengan pendapat Lamb, Charles W, et al 

(2000:217) yang menyatakan bahwa orang tua merupakan anggota keluarga yang 

mempunyai pengaruh atas nilai, sikap, konsep pribadi dan pengambil keputusan. 

Tabel 5.4 

Pengaruh Saudara Kandung Dalam Pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis 
No Pengaruh Saudara Kandung Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak berpengaruh 9 5.5 

2 Tidak berpengaruh 54 32.7 

3 Kurang berpengaruh 23 13.9 

4 Berpengaruh 51 30.9 

5 Sangat berpengaruh 28 17.0 

 Jumlah 165 100.0 

Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan 

bahwa saudara kandung kurang pengaruh terhadap keputusan mereka dalam 

pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis. Ini berarti sebagian besar mahasiswa 

menyatakan bahwa saudara kandung dalam memberikan informasi tentang 

Jurusan Administrasi Bisnis kurang berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutisna (2002:204) yang menyatakan 

bahwa sebuah keluarga terdapat berbagai hal yang berkaitan dengan pengambilan 

keputusan  mulai dari siapa yang akan mengambil keputusan, peran apa yang 

harus dimainkan oleh anggota keluarga, dan bagaimana menyelesaikan konflik 

dalam keluarga. 

3. Peran/Status 

Peran dan status merupakan kegiatan seseorang yang akan mempengaruhi 

pengambilan keputusannya. Terhadap peran dan status ini, mahasiswa 

memberikan tanggapan sebagai berikut: 
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Tabel 5.5 

Pengaruh Peran Dalam Pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis 

No Peran Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak berpengaruh 2 1.2 

2 Tidak berpengaruh 25 15.2 

3 Kurang berpengaruh 29 17.6 

4 Berpengaruh 80 48.5 

5 Sangat berpengaruh 29 17.6 

 Jumlah 165 100.0 

 
          Dari tabel 5.5 di atas dapat diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan 

bahwa peran mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk memilih 

Jurusan Administrasi Bisnis. Ini sebagian besar mahasiswa menganggap peran 

seseorang dalam hal ini seorang anak akan mengikuti petunjuk dari orang tuanya. 

Mereka yang berperan sebagai anak yang hidupnya tergantung dari pendapatan 

orang tuanya, cenderung mengikuti keputusan orang tuanya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Kotler (2000:159) yang menyatakan peran yang dimainkan 

seseorang akan mempengaruhi perilaku pembeliannya. 

 

Tabel 5.6 

Pengaruh Status Sosial Dalam Pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis 

No Status Sosial Frekuensi Persentase 

1 Tidak berpengaruh 32 19.4 

2 Kurang berpengaruh 31 18.8 

3 Berpengaruh 68 41.2 

4 Sangat  berpengaruh 34 20.6 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.6 di atas dapat diketahui sebagian besar mahasiswa 

menyatakan bahwa status sosial mempunyai pengaruh terhadap keputusan  

mereka dalam pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis, walaupun masih terdapat 

sebagian mahasiswa yang menyatakan bahwa status sosial tidak begitu 

berpengaruh terhadap keputusan mereka memilih Jurusan Administrasi Bisnis. Ini 
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artinya status sosial seseorang erat hubungannya dengan kemampuan di bidang 

keuangan. Mereka yang memilih Jurusan Administrasi Bisnis beranggapan dapat 

mengkomunikasikan status mereka di masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Kotler (2000:159) yang menyatakan status sosial yang dimainkan 

seseorang akan mempengaruhi perilaku pembeliannya. 

 Variabel Lingkungan Sosial (X1) mencakup: (1) kelompok acuan; (2) 

keluarga; (3) peran/status. Hasil analisis data terhadap variabel tersebut 

menunjukkan nilai: skor maksimum 30; skor minimum 11; dan lebar kelas 

interval 4. Berdasarkan  lebar kelas interval diperoleh pedoman interpretasi 

Lingkungan Sosial (X1) seperti  pada tabel 5.7. 

Tabel 5.7 

Pedoman Interpretasi Variabel 

No Rentang Skor Kategori 

1 11-14 Sangat Rendah 

2 15-18 Rendah 

3 19-22 Cukup Tinggi 

4 23-26 Tinggi 

5 27-30 Sangat Tinggi 

 

Selanjutnya data dianalisis dengan persentase (%) dan frekuensi (f)  skor 

variabel Lingkungan Sosial (X1) seperti pada tabel 5.8. 

 

Tabel 5.8 

  Distribusi Skor  Lingkungan Sosial  

No Rentang skor F % Kumulatif  

1 11-14 12 7.27 7.27 

2 15-18 22 13.33 20.61 

3 19-22 61 36.97 57.58 

4 23-26 59 35.76 93.33 

5 27-30 11 6.67 100.00 

 

Jumlah 165 100.00 

 



 

Berdasarkan tabel 5.8. menunjukkan bahwa dari 165 responden  yang  

berada dalam  interval  skor: 11

s.d. 18 sebanyak 22 responden

(36.97%); skor 23 s.d. 26  

sebanyak 11 responden

dominan yang diperoleh dari variabel

berada pada rentang skor  19

22 termasuk dalam kategori  c

Distribusi skor  Lingkungan Sosial lebih jel

5.1. 

Gambar 5.1. Distribusi Skor  Lingkungan Sosial 

 

5.5.2 Variabel Aspek Psikologis individu (X

Tanggapan mahasiswa mengenai aspek psikologis individu dalam 
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Berdasarkan tabel 5.8. menunjukkan bahwa dari 165 responden  yang  

berada dalam  interval  skor: 11 s.d. 14   sebanyak 12  responden (7.27%); skor 15 

responden (13.33%); skor  19 s.d. 22 sebanyak  61 responden

23 s.d. 26  sebanyak  59 responden (35.76%); dan skor

sebanyak 11 responden (6.67%). Sehingga nilai persentase terbesar atau paling 

inan yang diperoleh dari variabel lingkungan sosial adalah 36.97

berada pada rentang skor  19 s.d. 22. Berdasarkan tabel  5.7  rentang skor  19

22 termasuk dalam kategori  cukup tinggi.  

Distribusi skor  Lingkungan Sosial lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

Gambar 5.1. Distribusi Skor  Lingkungan Sosial  

Variabel Aspek Psikologis individu (X2) 

Tanggapan mahasiswa mengenai aspek psikologis individu dalam 

pengambilan keputusan dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis di Perguruan 
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Berdasarkan tabel 5.8. menunjukkan bahwa dari 165 responden  yang  

%); skor 15 

61 responden 
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%). Sehingga nilai persentase terbesar atau paling 

36.97% yang 

skor  19 s.d. 
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Tanggapan mahasiswa mengenai aspek psikologis individu dalam 

pengambilan keputusan dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis di Perguruan 
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Tinggi se Kalimantan Selatan. Tanggapan mahasiswa tersebut didasarkan pada 

keadaan yang mereka rasakan setelah menjadi mahasiswa. Seperti telah dijelaskan 

bahwa aspek psikologis individu dalam penelitian ini ada empat faktor yaitu: 

motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap, diukur berdasarkan 20 item 

pernyataan.  

1. Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

pengambilan keputusan. Para mahasiswa memberikan tanggapan sebagai berikut: 

Tabel 5.9 

Rasa Penghargaan Diri Dalam Pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis 

No Rasa Penghargaan Diri Frekuensi Persentase 

1 Tidak  penting 5 3.0 

2 Kurang  penting 12 7.3 

3 Penting 81 49.1 

4 Sangat   penting 67 40.6 

 Jumlah  165 100.0 

 
Dari tabel 5.9 di atas nampak bahwa sebagian besar mahasiswa 

menyatakan bahwa penting adanya rasa penghargaan diri dalam pengambilan 

keputuan memilih Jurusan Administrasi  Bisnis tersebut. Informasi tersebut 

menunjukkan bahwa kebutuhan akan penghargaan diri sangat penting artinya bagi 

mahasiswa untuk mengambil keputusan memilih jurusan yang diinginkannya. 

Namun masih adanya mahasiswa yang menyatakan kurang penting penghargaan 

diri dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis menyebabkan mereka tidak 

begitu tertarik untuk memilih Jurusan Administrasi  Bisnis. Dengan demikian hal 

ini sesuai dengan pendapat Lamb, Charles W, et al (2000:229) yang 

mengemukakan bahwa dalam teori Maslow ada kebutuhan akan penghargaan 
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yang salah satunya kebutuhan akan penghargaan diri untuk dihormati dan dihargai 

oleh orang lain. 

Tabel 5.10 

Kebanggaan Dalam Pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis 

No Kebanggaan  Frekuensi Persentase 

1 Tidak bangga 2 1.2 

2 Kurang bangga 6 3.6 

3 Bangga 73 44.2 

4 Sangat  bangga 84 50.9 

5 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.10 di atas diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa 

menyatakan sangat bangga dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis. Ini berarti 

sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa Jurusan Administrasi Bisnis telah 

memiliki citra yang baik di mata mahasiswanya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kotler (2000:164) yang menyatakan bahwa dalam teori motivasi Maslow 

membantu memahami bagaimana bermacam-macam produk sesuai dengan 

rencana, sasaran dan kehidupan calon konsumen. 

Tabel 5.11 

Peringkat Status Sosial Bila Memilih Jurusan Administrasi Bisnis 

No Peringkat Status Sosial Frekuensi Persentase 

1 Tidak meningkat 4 2.4 

2 Kurang meningkat 11 6.7 

3 Meningkat 108 65.5 

4 Sangat  meningkat 42 25.5 

 Jumlah 165 100.0 

 
Dari tabel 5.11 di atas diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa 

menyatakan bahwa status sosial menyatakan bahwa status sosial mengalami 

peningkatan jika mereka memilih Jurusan Administrasi Bisnis karena setiap orang 

akan didorong oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu pada waktu tertentu yang dalam 

hal ini kebutuhan akan pengakuan stratus sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000:94) yang menyatakan bahwa salah satu 

dalam hirarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh AH Maslow ada 

kebutuhan akan pengakuan status sosial. 

Tabel 5.12 

Terlibat Dalam Kegiatan Perkumpulan  

No Terlibat Dalam Kegiatan Perkumpulan Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 1 .6 

2 Tidak setuju 8 4.8 

3 Kurang setuju 33 20.0 

4 Setuju 76 46.1 

5 Sangat  setuju 47 28.5 

 Jumlah 165 100.0 

 

Pada tabel 5.12 di atas, terlihat sebagian besar mahasiswa yaitu 46,1% 

menyatakan selain untuk kuliah mereka setuju ingin ikut terlibat dalam kegiatan 

atau perkumpukan (olah raga, kesenian, dsbnya). Hal ini menunjukkan jurusan 

yang telah dipilih memberikan manfaat bagi mereka untuk mengembangkan bakat 

dan menyalurkan hobby mereka.  

Tabel 5.13 

Berpatisipasi Dalam Perkuliahan Dan Pemeliharaan Fasilitas  

No Perkuliahan,  dan Pemeliharaan Fasilitas Frekuensi Persentase 

1 Tidak berpartisipasi 3 1.8 

2 Kurang berpartisipasi 10 6.1 

3 Berpartisipasi 108 65.5 

4 Sangat  berpartisipasi 44 26.7 

5 Jumlah 165 100.0 

 

  Pada tabel 5.13 di atas, terlihat sebagian besar mahasiwa menyatakan 

bahwa ingin  berpartisipasi dalam melaksanakan perkuliahan dan pemeliharaan 

fasilitas yang ada, walaupun masih ada mahasiswa yang kurang berpartisipasi. Ini 

berarti sebagian besar mahasiswa telah memiliki kepedulian pada jurusan yang 

telah dipilihnya dengan memelihara dan menggunakan fasilitas yang ada sebaik-

baiknya untuk menunjang perkuliahannya.  
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2. Persepsi 

Persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada 

rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya dan keadaan 

individu seseorang. Tanggapan mahasiswa mengenai persepsi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.14 

Fasilitas Fisik Ruangan Kuliah Pada Jurusan Administrasi Bisnis 

No Fasilitas Fisik Ruangan Kuliah Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak memadai 7 4.2 

2 Tidak memadai 18 10.9 

3 Kurang memadai 61 37.0 

4 Memadai 64 38.8 

5 Sangat  memadai 15 9.1 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.14 di atas, diketahi bahwa sebagian besar mahasiswa 

menyatakan bahwa fasilitas fisik pada ruang perkuliahan pada Jurusan 

Administrasi Bisnis memadai sebagai tempat perkuliahan. Ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar mahasiswa merasa lebih nyaman belajar dengan fasilitas 

fisik yang memadai pada ruang perkuliahan. Namun demikian fasilitas fisik yang 

sudah ada sekarang perlu ditingkatkan lagi. 

Tabel 5.15 

Keberadaan Jurusan Administrasi Bisnis 

No Keberadaan Jurusan Administrasi Bisnis Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak mengetahui 1 .6 

2 Tidak mengetahui 25 15.2 

3 Kurang mengetahui 30 18.2 

4 Mengetahui 86 52.1 

5 Sangat  mengetahui 23 13.9 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel  5.15 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa mengetahui 

adanya keberadaan Jurusan Administrasi Bisnis yang telah dipilihnya, tetapi 
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masih ada juga mahasiswa yang berpendapat keberadan Jurusan Administrasi 

Bisnis belum atau kurang mereka ketahui. Ini sesuai dengan pendapat Sutisna 

(2002:74) yang mengemukakan salah satu untuk merebut perhatian konsumen 

dengan menginformasikan keberadaan produk tersebut. 

Tabel 5.16 

Disiplin Waktu Pada Jurusan Administrasi Bisnis 

No Disiplin Waktu Pada Jurusan Adm. Bisnis Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak membantu 3 1.8 

2 Tidak membantu 5 3.0 

3 Kurang membantu 10 6.1 

4 Membantu 87 52.7 

5 Sangat  membantu 60 36.4 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.16 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan 

membantu dalam pelaksanaan perkuliahan adanya disiplin waktu pada Jurusan 

Administrasi Bisnis. Informasi tersebut menggambarkan bahwa sebahagian besar 

mahasiswa dalam pelakasanaan perkuliahan menginginkan penyelesaian studi 

tepat pada waktunya.   

Tabel 5.17 

Kemudahan Memperoleh Pekerjaan Setelah Lulus 

No Kemudahan Memperoleh Pekerjaan  Frekuensi Persentase 

1 Tidak mengetahui 6 3.6 

2 Kurang mengetahui 21 12.7 

3 Mengetahui 94 57.0 

4 Sangat  mengetahui 44 26.7 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.17 di atas diketahui ada sebagian mahasiswa yang 

berpendapat bahwa setelah lulus akan mudah memperoleh pekerjaan dan sebagian 

lagi mahasiswa berpendapat pesimis dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa para mahasiswa merasa yakin akan mudah memperoleh 
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pekerjaan setelah mereka lulus kuliah bila mereka memilih Jurusan Administrasi 

Bisnis.            

Tabel 5.18 
Keahlian Di bidang Administrasi Bisnis diperlukan Oleh Perusahaan atau Instansi 

No Keahlian Di bidang Adm. Bisnis  Frekuensi Persentase 

1 Tidak dibutuhkan 2 1.2 

2 Kurang dibutuhkan 3 1.8 

3 Dibutuhkan 67 40.6 

4 Sangat  dibutuhkan 93 56.4 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.18 di atas, diketahuai sebagian besar mahasiswa menyatakan 

bahwa keahlian di bidang Administrasi Bisnis sangat dibutuhkan oleh instansi-

intansi atau perusahaan-perusahaan. Hal ini menunjukkan sebagian besar 

mahasiswa optimis bahwa Jurusan yang dipilihnya sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi sehingga sangat besar peluang untuk 

mendapatkan pekerjaan di instansi-intansi atau perusahaan-perusahaan bila kuliah 

di Jurusan Administrasi Bisnis. 

Tabel 5.19 

Sarana dan Prasarana  Penunjang Proses  Perkuliahan 

No Sarana dan Prasarana Penunjang  Frekuensi Persentase 

1 Tidak membantu 6 3.6 

2 Kurang membantu 29 17.6 

3 Membantu 77 46.7 

4 Sangat  membantu 53 32.1 

 Jumlah 165 100.0 

 

Pada tabel 5.17 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan 

adanya sarana dan prasarana membantu dalam prosoes perluliahan. Ini berarti 

bahwa sebagian besar mahasiswa menginginkan kelengkapan sarana dan 

prasarana untuk membantu mereka dalam perkuliahan. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa sarana dan prasarana yang ada pada Jurusan Administrasi Bisnis 
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pada dasarnya cukup membantu mahasiswa dalam menghadapi kesulitan berbagai 

persoalan tentang perkuliahan. 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses penciptaan perubahan perilaku melalui 

pengalaman dan latihan, mahasiswa memberikan tanggapan sebagai berikut: 

Tabel 5.20 

Pengalaman Selama di SMU 

No Pengalaman di SMU Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak menyenangkan 5 3.0 

2 Tidak menyenangkan 9 5.5 

3 Kurang menyenangkan 33 20.0 

4 Menyenangkan 89 53.9 

5 Sangat  menyenangkan 29 17.6 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.20 di atas, terlihat sebagian besar mahasiswa menyatakan 

bahwa pengalaman selama SMU pelajaran ekonomi/Bisnis menyenangkan. Ini 

berari bahwa Administrasi Bisnis merupakan salah satu pelajaran yang 

menyenangkan bagi mereka sehingga mereka tertarik untuk kuliah di Jurusan 

Adninistrasi Bisnis. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lamb, Charles 

W, et al (2000:231) bahwa pembelajaran eksperiental yaitu terjadi ketika sebuah 

pengalaman telah mengubah perilaku seseorang. 

Tabel 5.21 

Petunjuk Dari Orang Tua Dalam Pemilihan Jurusan Adm.Bisnis 

No Petunjuk Dari Orang Tua  Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak membantu 6 3.6 

2 Tidak membantu 18 10.9 

3 Kurang membantu 16 9.7 

4 Membantu 87 52.7 

5 Sangat  membantu 38 23.0 

 Jumlah 165 100.0 

Pada tabel 5.21 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan 

petunjuk dari orang tua membantu dalam pemilihan Jurusan Administrasi  Bisnis. 



35 

 

 

Tetapi masih ada mahasiswa yang berpendapat petunjuk orang tua tersebut kurang 

begitu membantu dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis. Ini berari bahwa 

sebagian besar mahasiswa menyatakan petunjuk dari orang tua dalam 

pengambilan keputusan untuk memilih Jurusan masih diperhatikan oleh anaknya 

karena mereka menganggap pastilah setiap orang tua ingin anak-anaknya 

mempunyai masa depan yang cerah. Ini sejalan dengan pendapat Kotler 

(2000:166) yang mengemukakan bahwa petunjuk adalah rangsangan yang 

menentukan kapan, dimana dan bagaimana tanggapan seseorang, petunjuk orang 

tuanya yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. 

Tabel 5.22 

Petunjuk Dari Saudara Kandung Dalam Memilih Jurusan 

No Rasa Penghargaan Diri Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak membantu 5 3.0 

2 Tidak membantu 35 21.2 

3 Kurang membantu 27 16.4 

4 Membantu 73 44.2 

5 Sangat  membantu 25 15.2 

 Jumlah 165 100.0 

 

Pada tabel 5.20 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan 

petunjuk dari saudara kandung membantu dalam mengambil keputusan untuk 

memilih Jurusan Administrasi Bisnis. Tetapi masih ada juga mahasiswa yang 

berpendapat petunjuk saudara kandung tersebut kurang begitu membantu. Ini 

berarti sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa saudara kandung dalam 

memberikan informasi mengenai Jurusan Administrasi Bisnis membantu dalam 

mengambil keputusan karena mereka beranggapan saudara kandung memiliki 

pengalaman yang lebih banyak tentang Jurusan. Ini sejalan dengan pendapat 

Kotler (2000:166) yang mengemukakan bahwa petunjuk adalah rangsangan yang 
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menentukan kapan, dimana, dan bagaimana tanggapan seseorang petunjuk dari 

saudara kandungnya apat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. 

Tabel 5.23 

Dorongan Orang Tua Dalam Pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis 

No Dorongan Orang Tua Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak membantu 4 2.4 

2 Tidak membantu 19 11.5 

3 Kurang membantu 15 9.1 

4 Membantu 82 49.7 

5 Sangat  membantu 45 27.3 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.23 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan 

dorongan dari orang tua membantu dalam pengambilan keputusan untuk memilih 

Jurusan Administrasi Bisnis. Ini berari sebagian besar mahasiswa menyatakan 

dorongan dari orang tua dalam mengambil keputusan untuk memilih Jurusan 

Administrasi Bisnis masih diperlukan oleh anaknya karena mereka menganggap 

pastilah setiap orang tua ingin anaknya mempunyai masa depan yang cerah. Ini 

sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh J.Supranto dalam Usahawan (1999:10) 

yang menyatakan dalam teori belajar memberikan pelajaran kepada pemasar agar 

dapat membangun demand bagi sutu produk yang berkaitan dengan dorongan 

yang kuat sehingga memberikan penguatan yang positif. 

Tabel 5.24 

Dorongan dari Saudara Kandung Dalam Pemilihan Jurusan Adm. Bisnis 

No Dorongan dari Saudara Kandung  Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak membantu 4 2.4 

2 Tidak membantu 36 21.8 

3 Kurang membantu 24 14.5 

4 Membantu 70 42.4 

5 Sangat  membantu 31 18.8 

 Jumlah 165 100.0 
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Dari tabel 5.24 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan 

dorongan dari saudara kandung membantu dalam pengambilan keputusan memilih 

Jurusan Administrasi Bisnis. Ini berarti bahwa sebagian besar mahasiswa 

menyatakan dorongan dari saudara kandung dalam pengambilan keputusan untuk 

memilih Jurusan Administrasi Bisnis masih diperlukan karena mereka 

menganggap saudara kandung lebih dekat, lebih dipercaya mengenai jurusan yang 

akan dipilihnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Kotler (2000:199) bahwa 

pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara dorongan, rangsangan, 

petunjuk bertindak, tanggapan dan penguatan. 

4. Sikap 

Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon 

secar konsisten terhadap suatu obyek tertentu. Tanggapan mahasiswa 

mengenai sikap adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.25 

Kepercayaan Kepada Orang Tua Dalam Pemilihan Jurusan Adm. Bisnis 

No Kepercayaan Kepada Orang Tua  Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak percaya 1 .6 

2 Tidak percaya 18 10.9 

3 Kurang percaya 15 9.1 

4 Percaya 86 52.1 

5 Sangat  percaya 45 27.3 

 Jumlah 165 100.0 

 

          Dari tabel 5.25 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan 

percaya bahwa orang tua akan menentukan sikap dalam memilih jurusan dan 

masih ada juga mahasiswa yang berpendapat belum begitu percaya pada orang tua 

dalam memilih jurusan yang akan dipilihnya. Hal ini berarti bahwa mahasiswa 

ternyata lebih mempercayai orang tuanya sebagai pemberi informasi tentang 
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jurusan administrasi bisnis dibandingkan dengan orang lain karena beranggapan 

orang tua itu lebih dekat,lebih terbuka,lebih dipercaya dan memiliki pengalaman 

yang banyak dalam memilih jurusan. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan 

oleh Engel (1994:339) bahwa sikap yang dipegang dengan penuh kepercayaan 

biasanya akan jauh lebih diandalkan untuk membimbing dalam pengambilan 

keputusan. 

Tabel 5.26 

Kepercayaan Pada Teman Dalam Pemilihan Jurusan Administrasi Bisnis 

No Kepercayaan Pada Teman Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak percaya 3 1.8 

2 Tidak percaya 28 17.0 

3 Kurang percaya 44 26.7 

4 Percaya 78 47.3 

5 Sangat  percaya 12 7.3 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.26 di atas, diketahui sebagian besar mahasiwa menyatakan 

belum begitu percaya bahwa teman akan menentukan sikap dalam memilih 

jurusan yang akan dipilihnya. Hal ini berarti bahwa mahasiswa bukannya tidak 

percaya pada temannya tapi mungkin dalam penyampaian informasinya tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan 

oleh Sutisna (2002:105) bahwa sikap membantu konsumen mengorganisasikan 

inforamasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. 

Tabel 5.27 
Kepercayaaan Pada Saudara Kandung Dalam Pemilihan Jurusan Adm. Bisnis 

No Kepercayaaan Pada Saudara Kandung Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak percaya 3 1.8 

2 Tidak percaya 26 15.8 

3 Kurang percaya 32 19.4 

4 Percaya 82 49.7 

5 Sangat  percaya 22 13.3 

 Jumlah 165 100.0 
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Dari tabel 5.27 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan 

percaya bahwa saudara kandung akan menentukan sikap dalam memilih jurusan 

dan masih ada juga mahasiswa yang berpendapat belum begitu percaya pada 

saudara kandung dalam memilih jurusan yang akan dipilihnya. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa saudara kandung juga turut 

menentukan sikap dalam memilih jurusan yang telah dipilihnya sehingga saudara 

kandung sebagai pemberi informasi lebih mudah dipercaya dibandingkan dengan 

orang lain karena mereka juga memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam hak 

jurusan yang nanti dipilihnya. Ini sesuai dengan pendapat Lamb,Charles W,et al 

(2000:233) yang mengemukakan bahwa kepercayaan ini didasarkan pada 

pengetahuan, keenaran, atau berita dan referensi dari mulut ke mulut. 

Tabel 5.28 
Keyakinan Harapan Masa Depan dengan Memilih Jurusan Adm. Bisnis 

No Keyakinan  Harapan Masa Depan Frekuensi Persentase 

1 Tidak percaya 3 1.8 

2 Kurang percaya 5 3.0 

3 Percaya 69 41.8 

4 Sangat  percaya 88 53.3 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.28 di atas, sebagian besar mahasiswa sangat percaya bahwa 

Jurusan Administrasi Bisnis yang telah dipilihnya akan memenuhi harapan masa 

depannya namun ada juga mahasiswa berpendapat dengan kuliah di jurusan ini 

belum begitu yakin akan memenuhi harapan masa depannya. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa sebagian besar mahasiswa merasa yakin dengan kuliah di 

Jurusan Administrasi Bisnis akan memenuhi harapannya dimasa depan sehingga 

dengan keyakinannya dapat memacu semangat belajarnya untuk berhasil dalam 
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mengejar cita-citanya. Ini sejalan dengan pendapat Lamb, Charles W,et al 

(2000:232) yang mengemukakan bahwa keyakinan adalah suatu pola yang 

diorganisasi melalui pengetahuan yang kemudian dipegang oleh seorang individu 

sebagai suatu kebenaran dalam hidupnya. 

Variabel Aspek Psikologis individu (X2) mencakup: (1) motivasi; (2) 

persepsi; (3) pembelajaran; (4) sikap, diukur berdasarkan 20 item pernyataan. 

Hasil analisis data terhadap variabel tersebut menunjukkan nilai: skor maksimum 

100; skor minimum 56; dan lebar kelas interval 9. Berdasarkan  lebar kelas 

interval diperoleh pedoman interpretasi variabel Aspek Psikologis individu (X2) 

seperti  pada tabel  4.29. 

Tabel 5.29 

Pedoman Interpretasi Variabel Aspek Psikologis individu (X2) 

No Rentang Skor Kategori 

1 92-100 Sangat Tinggi 

2 83-91 Tinggi 

3 74-82 Cukup Tinggi 

4 65-73 Rendah 

5 56-64 Sangat Rendah 

 

Selanjutnya data dianalisis dengan persentase (%) dan frekuensi (f)  skor 

Variabel Aspek Psikologis individu (X2) seperti pada tabel 5.30. 

Tabel 5.30  Distribusi Skor  Variabel Aspek Psikologis individu (X2) 

No Rentang skor F % Kumulatif 

1 56-64 10 6.06 6.06 

2 65-73 30 18.18 24.24 

3 74-82 69 41.82 66.06 

4 83-91 48 29.09 95.15 

5 92-100 8 4.85 100.00 

Jumlah 165 100.00 

 



 

Berdasarkan tabel 5.30. menunjukkan bahwa dari 165 res

berada dalam  interval  skor: 56 s.d. 64   sebanyak 10  responden (

s.d. 73 sebanyak  30 responden (

(41.82%); skor 83 s.d. 91 sebanyak  48 responden (

sebanyak  8 responden (

dominan yang diperoleh dari Variabel Aspek Psikologis individu (X

41.82%  yang berada pada rentang skor  74 s.d. 82

rentang skor  74 s.d. 82 

Distribusi skor  

dilihat pada gambar 5.2. berikut.

Gambar 5.2 Distribusi Skor  Variabel Aspek Psikologis individu (X

5.1.3.  Variabel Pengambilan Keputusan (Y

Variabel Pengambilan Keputusan (Y) diukur berdasarkan 5 item 

pernyataan. Tahap pencarian informasi satu item pertanyaan, tahap evaluasi satu 

item pertanyaan,pemilihan alernatif satu item pertanyaan serta tahap keputusan 
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Berdasarkan tabel 5.30. menunjukkan bahwa dari 165 responden  yang  

berada dalam  interval  skor: 56 s.d. 64   sebanyak 10  responden (6.06%); skor 65 

s.d. 73 sebanyak  30 responden (18.18%); skor  74 s.d. 82 sebanyak  69 responden 

%); skor 83 s.d. 91 sebanyak  48 responden (29.09%); dan skor 92 s.d. 10

sebanyak  8 responden (4.85%). Sehingga nilai persentase terbesar atau paling 

dominan yang diperoleh dari Variabel Aspek Psikologis individu (X

%  yang berada pada rentang skor  74 s.d. 82. Berdasarkan tabel  5.29

 termasuk dalam kategori  cukup tinggi. 

Distribusi skor   Variabel aspek psikologis Individu lebih jelas dapat 

. berikut. 

Gambar 5.2 Distribusi Skor  Variabel Aspek Psikologis individu (X2

Variabel Pengambilan Keputusan (Y)  

Variabel Pengambilan Keputusan (Y) diukur berdasarkan 5 item 

Tahap pencarian informasi satu item pertanyaan, tahap evaluasi satu 

item pertanyaan,pemilihan alernatif satu item pertanyaan serta tahap keputusan 

65-73 74-82 83-91 92-100

18.18

41.82
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ponden  yang  

%); skor 65 

%); skor  74 s.d. 82 sebanyak  69 responden 

%); dan skor 92 s.d. 100 

%). Sehingga nilai persentase terbesar atau paling 

dominan yang diperoleh dari Variabel Aspek Psikologis individu (X2) adalah 

. Berdasarkan tabel  5.29. 

lebih jelas dapat 

 
2) 

Variabel Pengambilan Keputusan (Y) diukur berdasarkan 5 item 

Tahap pencarian informasi satu item pertanyaan, tahap evaluasi satu 

item pertanyaan,pemilihan alernatif satu item pertanyaan serta tahap keputusan 
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sati item pertanyaan. Tanggapan mahasiswa tersebut secara lengkap dan terperinci 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 5.31 
Tingkat Kebutuhan Akan Jasa Pendidikan 

No Tingkat Kebutuhan Akan Jasa Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak membutuhkan 1 .6 

2 Kurang membutuhkan 2 1.2 

3 Membutuhkan 50 30.3 

4 Sangat membutuhkan 112 67.9 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari tabel 5.31 di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa yang 

mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan jasa pendidikan khususnya 

pendidikan bisnis, hanya sebagian kecil saja mahasiswa yang menyatakan 

pendidikan manajemen tidak begitu dibutuhkan. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar mahasiswa sangat membutuhkan akan jasa pendidikan dan begitu 

memahami penting artinya pendidikan bagi mereka, karena dalam kehidupan 

suatu bangsa pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan.  

Tabel 5.32 
Mahasiswa Dalam mencari Informasi mengenai Jurusan Administrasi Bisnis 

No Mahasiswa Dalam mencari Informasi  Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak aktif 1 0.6 

2 Tidak aktif 2 1.2 

3 Kurang aktif 27 16.4 

4 Aktif 97 58.8 

5 Sangat aktif 38 23.0 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari data di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa menyatakan begitu 

aktif mencari informasi tentang Jurusan Administrasi Bisnis yang akan dipilihnya. 

Namun demikian  ada juga mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka kurang 

aktif dalam mencari infornasi tentang jasa pendidikan khususnya Jurusan 
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Administrasi Bisnis. Hal ini sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa 

masalah pendidikan merupakan masalah penting dan membutuhkan uang yang 

tidak begitu sedikit sehingga mereka dalam mencari informasi baik itu dari orang 

tuanya, teman-temannya ataupun informasi dari media massa sangat antusias 

karena menyangkut masa depannya. 

Tabel 5.33 
Penilaian Mahasiswa Dalam Memilih Jurusan Adm.Bisnis 

No Penilaian Memilih Jurusan Adm.Bisnis Frekuensi Persentase 

1 Tidak tinggi 2 1.2 

2 Kurang tinggi 13 7.9 

3 Tinggi � 10 66.7 

4 Sangat tinggi 40 24.2 

 Jumlah 165 100.0 

 
Dari data di atas diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa merasa puas 

dan memberikan manfaat sehingga memberikan penilain yang tinggi mengenai 

Jurusan Administrasi Bisnis yang telah dipilinya. Hal ini artinya sebagian besar 

mahasiswa benar-benar telah merasakan bahwa Jurusan Administrasi Bisnis yang 

telah dipilihnya sesuai denan apa yang dicita-citakannya. 

Tabel 5.34 
Pertimbangan Mahasiswa Dalam memutuskan Akan Jasa Pendidikan 

No Pertimbangan Mahasiswa  Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak mempertimbangkan 2 1.2 

2 Tidak mempertimbangkan 8 4.8 

3 Kurang mempertimbangkan 8 4.8 

4 Mempertimbangkan 84 50.9 

5 Sangat mempertimbangkan 63 38.2 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari data di atas, terlihat bahwa sebagian besar mahasiwa yang 

menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan untuk memutuskan memilih 

Jurusan Administrasi Bisnis. Namun demikian masih ada juga mahasiswa yang 
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menyatakan bahwa mereka tidak begitu mempertimbangkan dalam memutuskan 

memilih jurusan. 

Tabel 5.35 
Tingkat Kepuasan Mahasiswa Setelah Menjadi Mahasiswa Jurusan Adm. Bisnis 

No Tingkat Kepuasan Mahasiswa  Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak puas 3 1.8 

2 Tidak puas 4 2.4 

3 Kurang puas 32 19.4 

4 Puas 99 60.0 

5 Sangat puas 27 16.4 

 Jumlah 165 100.0 

 

Dari data di atas, diketahui sebagian besar mahasiswa yang menyatakan  

puas setelah mereka kuliah di Jurusan Administrasi Bisnis. Namun demikian ada 

juga mahasiswa menyatakan belum begitu puas setelah kuliah di Jurusan 

Asministrasi Bisnis. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar 

mahasiswa merasakan manfaatnya kuliah di Jurusan Administrasi Bisnis dan 

pemberian respon yang positif terhadap setiap keluhan dan permasalahan yang 

berkenaan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan jasa pendidikan yang 

ada pada Jurusan Administrasi Bisnis tersebut. 

Variabel Pengambilan Keputusan (Y) terdiri dari 5 item pertanyaan:  skor 

maksimum 25; skor minimum 11; dan lebar kelas interval 3. Berdasarkan  lebar 

kelas interval diperoleh pedoman interpretasi Variabel Pengambilan Keputusan 

(Y)  seperti  pada tabel  5.36. 

Tabel 5.36  Pedoman Interpretasi Variabel Pengambilan Keputusan (Y) 

No Rentang Skor Kategori 

1 11-13 Sangat Rendah 

2 14-16 Rendah 

3 17-19 Cukup Tinggi 

4 20-22 Tinggi 

5 23-25 Sangat Tinggi 
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Selanjutnya data dianalisis dengan persentase (%) dan frekuensi (f)  skor 

variabel Variabel Pengambilan Keputusan (Y) seperti pada tabel 5.37. 

Tabel 5.37 

Distribusi Skor  Variabel Pengambilan Keputusan 

No Rentang skor f % Kumulatif  

1 11-13 1 0.61 0.61 

2 14-16 1 0.61 1.21 

3 17-19 31 18.79 20.00 

4 20-22 100 60.61 80.61 

5 23-25 32 19.39 100.00 

Jumlah 165 100.00 

 

Berdasarkan tabel 5.37 menunjukkan bahwa dari 165 responden  yang  

berada dalam  interval  skor: 11 s.d. 13   sebanyak 1  responden (0.61%); skor 14 

s.d. 16 sebanyak  1 responden (0.61%); skor  17 s.d. 19 sebanyak  31 responden 

(18.79%); skor 20 s.d. 22 sebanyak 100 responden (60.61%); dan skor 23 s.d. 25 

sebanyak  32 responden (19.39%). Sehingga nilai persentase terbesar atau paling 

dominan yang diperoleh dari variabel pengambilan keputusan  60.61%  yang 

berada pada rentang skor  20 s.d. 22. Berdasarkan tabel  5.36   rentang skor  20 

s.d. 22  termasuk dalam kategori  tinggi.  

Distribusi skor  Variabel Pengambilan Keputusan lebih jelas dapat dilihat 

pada gambar 5.3. berikut. 



 

Gambar 5.3  Distribusi Skor  Variabel Pengam

 

5.6 Proses Analisis Data dan Pengujian  Model Penelitian

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah 

Aspek Psikologis Individu berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap 

pengambilan Keputusan Mahasiswa dala

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan Regresi Linear Berganda. 

Variabel independen  meliputi: 

Individu (X2)  dan  variabel dependen adalah Pengambilan Keputusan (

5.2.1 Lingkungan Sosial (X

berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan (Y).

Untuk mengetahui besarnya pengaruh 

Psikologis Individu  secara simultan terhadap

memilih Jurusan Administrasi Bisnis

(R
2
). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:
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Proses Analisis Data dan Pengujian  Model Penelitian 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah Lingkungan Sosial dan 

Aspek Psikologis Individu berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap 

pengambilan Keputusan Mahasiswa dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan Regresi Linear Berganda. 

Variabel independen  meliputi: Lingkungan Sosial (X1) dan Aspek Psikologis 

)  dan  variabel dependen adalah Pengambilan Keputusan (Y).

Lingkungan Sosial (X1) dan  Aspek Psikologis Individu (X

terhadap Pengambilan Keputusan (Y). 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Lingkungan Sosial dan Aspek 

secara simultan terhadap Pengambilan Keputusan 

lih Jurusan Administrasi Bisnis dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi 

). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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bilan Keputusan (Y) 

Lingkungan Sosial dan 

Aspek Psikologis Individu berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap 

m memilih Jurusan Administrasi Bisnis.  

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan Regresi Linear Berganda. 

dan Aspek Psikologis 

Y). 

) dan  Aspek Psikologis Individu (X2) 

Lingkungan Sosial dan Aspek 

Pengambilan Keputusan mahasiswa 

dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi 
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Tabel 5.38 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .558
a
 .311 .303 1.705 

a. Predictors: (Constant), Aspek psikologis individu, Lingkungan Sosial 

b. Dependent Variabel: Pengambilan Keputusan 

 

Nilai R
2
 sebesar 0,331. Ini berarti, secara bersama-sama variabel 

Lingkungan sosial (X1) dan  Aspek Psikologis Individu (X2) berpengaruh sebesar 

33,1 % terhadap Pengambilan Keputusan mahasiswa memilih Jurusan 

Administrasi Bisnis (Y), sedangkan sisanya sebesar 66,9 % dipengaruhi variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Pengujian signifikansi pengaruh simultan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.39 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 212.725 2 106.362 36.595 .000
a
 

Residual 470.851 162 2.906   

Jumlah 683.576 164    

a. Predictors: (Constant), Aspek psikologis individu, Lingkungan Sosial 

b. Dependent Variabel: Pengambilan Keputusan 

 

Uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) signifikansi pengaruh  

variabel independen  Lingkungan sosial (X1), Aspek psikologis individu (X2) 

terhadap variabel dependen Pengambilan Keputusan (Y). Pengujian menggunakan 

tingkat signifikansi 0,05. 
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Langkah-langkah uji F sebagai berikut: 

1. Hipotesis. 

Ho: Lingkungan sosial (X1), Aspek psikologis individu (X2) secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan 

(Y). 

Ha: Lingkungan sosial (X1), Aspek psikologis individu (X2) secara 

bersama-sama  berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan (Y). 

2. F hitung dan signifikansi. 

Dari output diperoleh F hitung sebesar 36,595 dan signifikansi sebesar 0,000. 

3. F tabel. 

F tabel sebesar 2,996. 

4. Kriteria pengujian  

a. Jika F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima. 

b. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. 

5. Kesimpulan 

F hitung > F tabel (36,595>2,996) dan signifikansi < 0,05 (0,000<0,05), maka 

Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Lingkungan sosial (X1), Aspek 

psikologis individu (X2) secara bersama-sama  berpengaruh terhadap 

Pengambilan Keputusan (Y). 

 Selanjutnya dilakukan analisis pengaruh parsial. Untuk melihat pengaruh 

secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5.40 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.175 1.258  8.086 .000   

Lingkungan 

Sosial 

.001 .041 .002 .019 .985 .663 1.508 

Aspek 

psikologis 

individu 

.136 .020 .557 6.956 .000 .663 1.508 

a. Dependent Variabel: Pengambilan Keputusan 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien X1 sebesar 0,001. 

Sedangkan koefisien  X2 sebesar 0,136.  

Berdasarkan tabel di atas , maka persamaan regresi linier berganda yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

Y’= 10,175+0,001 X1+0,136 X2 

Berikut akan diuji signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel 

Lingkungan sosial (X1), Aspek psikologis individu (X2) secara parsial   terhadap 

Pengambilan Keputusan mahasiswa memilih Jurusan Administrasi Bisnis (Y).  

Uji t 

Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan untuk mengetahui 

apakah secara parsial Lingkungan sosial (X1), Aspek psikologis individu (X2) 

berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Pengambilan Keputusan (Y). 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut. 
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5.2.2 Pengujian koefisien Variabel Lingkungan Sosial (X1). 

1. Hipotesis. 

Ho: Lingkungan Sosial (X1) tidak berpengaruh terhadap Pengambilan 

Keputusan (Y). 

Ha: Lingkungan Sosial (X1) berpengaruh terhadap Pengambilan 

Keputusan (Y). 

2. t hitung dan signifikansi. 

Dari output diperoleh t hitung sebesar 0,019 dan signifikansi sebesar 0,985. 

3. t tabel. 

T tabel  pada tingkat signifikansi 0,05/2  dengan df=162 sebesar sebesar 1,96. 

4. Kriteria pengujian:  

a. Jika -t tabel  ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima. 

b. Jika -t hitung < -t tabel atau , t hitung > t tabel maka Ho ditolak. 

Berdasarkan signifikansi: 

a. Jika signifikansi  >0,05, maka Ho diterima. 

b. Jika signifikansi  <0,05, maka Ho ditolak. 

5. Kesimpulan 

Nilai t hitung < t tabel (0,019<1,96) dan signifikansi  >0,05 (0,985>0,05), 

maka Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Sosial (X1) 

tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap Pengambilan Keputusan (Y). 

5.2.3 Pengujian koefisien Variabel Aspek Psikologis Individu (X2). 

1. Hipotesis. 
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Ho: Aspek Psikologis Individu (X2) tidak berpengaruh terhadap 

Pengambilan Keputusan (Y). 

Ha: Aspek psikologis individu (X2) berpengaruh terhadap Pengambilan 

Keputusan (Y). 

2. t hitung dan signifikansi. 

Dari output diperoleh t hitung sebesar 6,956 dan signifikansi sebesar 0,000. 

3. t tabel. 

T tabel  pada tingkat signifikansi 0,05/2  dengan df=162 sebesar sebesar 1,96. 

4. Kriteria pengujian:  

a. Jika -t tabel  ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima. 

b. Jika -t hitung < -t tabel atau , t hitung > t tabel maka Ho ditolak. 

Berdasarkan signifikansi: 

a. Jika signifikansi  >0,05, maka Ho diterima. 

b. Jika signifikansi  <0,05, maka Ho ditolak. 

5. Kesimpulan 

Nilai t hitung > t tabel (6,956>1,96) dan signifikansi < 0,05 (0,000<0,05), maka 

Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Aspek psikologis individu (X2)   

berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan (Y). 

5.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Collineary statistics adalah angka yang menunjukkan ada atau tidaknya 

hubungan linier secara sempurna atau mendekati sempurna antar variabel  

independen dalam model regresi dengan menggunakan nilai tolerance dan VIF. 

Asumsi klasik yang digunakan pada model regresi linier  berganda adalah bahwa 
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tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Variabel yang 

menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance lebih kecil dari 

0,1 atau VIF yang lebih besar dari nilai 10. Dari tabel terlihat bahwa nilai 

tolerance lebih  dari 0,1 dan VIF yang kurang 10, sehingga tidak terjadi 

multikolianearitas. 

 

 
 

Gambar 5.4 Grafik Histogram  
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Gambar 5.5 Grafik Scatterplot 
 

Dari grafik di atas nampak bahwa sebaran data mempunyai kecenderungan 

tersebar di sekitar garis, sehingga mengindikasikan bahwa asumsi kenormalan 

dipenuhi. 

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap hasil pengujian 

hipotesis baik secara bersama-sama (simultan) maupun parsial, sebagaimana yang 

telah dikemukakan di atas, dapat dilihat pada tabel  5.42 di bawah ini: 

Tabel 5.42 

Rangkuman Pengujian Hipotesis 

No Hipotesis Penelitian Uji Hipotesis Keputusan 

1 Lingkungan Sosial dan Aspek 

Psikologis Individu secara 

bersama-sama mempengaruhi 

pengambilan keputusan 

mahasiswa dalam memilih 

Jurusan Adm.Bisnis di 

Ho ditolak 

H1 diterima 

Hipotesis penelitian 

diterima dengan 

pengaruh secara 

bersama-sama sebesar 

33,1 %. 
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Perguruan Tinggi Se Kalimantan 

Selatan.  

2 Ligkungan sosial individu 

mempengaruhi pengambilan 

keputusan mahasiswa dalam 

pemilihan Jurusan Adm.Bisnis di 

Perguruan Tinggi Se Kalimantan 

Selatan. 

Ho diterima 

H1 ditolak 

Hipotesis penelitian  

ditolak 

3 Aspek Psikologis Individu 

mempengaruhi pengambilan 

keputusan mahaswa dalam 

memilih Jurusan Adm.Bisnis di 

Perguruan Tinggi Se Kalimantan 

Selatan.  

Ho ditolak 

H1 diterima 

Hipotesis penelitian 

diterima.  

 

Model akhir persamaan linier yang dibentuk dalam penelitian ini: 

Y’= 10,175+0,001 X1+0,136 X2 

 

5.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Menambah khasanah perkembangan ilmu pengetahuan, Hasil penelitian 

ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

pemasaran, khususnya perilaku konsumen. 

 

5.4 Keterbatasan Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian  Model Pengambilan Keputusan Mahasiswa 

Memilih Jurusan Administrasi Bisnis Akibat Lingkungan Sosial Aspek Psikologis 

Individu (Studi Pada Perguruan Tinggi Se Kalimantan Selatan)  menunjukkan 

bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel Lingkungan sosial (X1) dan  

Aspek Psikologis Individu (X2) terhadap variabel dependen Pengambilan 

Keputusan  (Y) 33,1 %, sedangkan sisanya sebesar 66,9 % dipengaruhi variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. 
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5.5 Penelitian Lanjutan 

Penelitian dengan menambahkan variabel penelitian lain yang 

mempengaruhi keputusan memilih Jurusan Administrasi Bisnis. Untuk 

meningkatkan akurasi dari hasil analisis menggunakan program aplikasi LISREL 

hendaknya penelitian yang akan datang menggunakan ukuran sampel yang lebih 

besar.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan dan hasil penelitian 

yang diperoleh, ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu: 

1. Lingkungan Sosial dan Aspek Psikologis Individu secara umum berpengaruh 

dalam Pengambilan Keputusan Mahasiswa untuk Memilih Jurusan 

Administrasi Bisnis di Perguruan Tinggi se Kalimantan Selatan. Pengaruh 

lingkungan sosial tersebut meliputi kelompok acuan, keluarga, dan 

peran/status. Pertimbangan utama bagi mahasiswa untuk mengambil 

keputusan memilih Jurusan Administrasi Bisnis berasal dari pengaruh 

keluarga dan pengaruh peran/status. Hal ini berarti keluarga merupakan 

sumber informasi yang dapat dipercaya dan mempunyai pengalaman 

mengenai Jurusan Administrasi Bisnis sedangkan peran dan status yang 

dimainkan seseorang juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan 

mahasiswa dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis. Pengaruh aspek 

psikologis individu meliputi: motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap. 

Pertimbangan utama bagi mahasiswa untuk mengambil keputusan memilih 

Jurusan Administrasi Bisnis berasal dari motivasi, pembelajaran dan sikap 

sedangkan pengaruh aspek psikologis individu yang lainnya yaitu persepsi 

terdapat beberapa kekurangan seperti: fasilitas fisik ruangan yang kurang 
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memadai, sarana dan prasarana yang dirasakan mahasiswa membantu dalam 

proses perkuliahan kurang lengkap. 

2. Lingkungan Sosial dan Aspek Psikologis Individu secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap Pengambilan Keputusan Mahasiswa dalam 

memilih Jurusan Administrasi Bisnis di Perguruan Tinggi se Kalimantan 

Selatan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa lingkungan sosial dan aspek 

psikologis individu dapat menstimulus pengambilan keputusan mahasiswa 

dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis. 

3. Lingkungan sosial individu berpengaruh secara tidak signifikan  terhadap 

pengambilan keputusan dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis di 

Perguruan Tinggi se Kalimantan Selatan.  

4. Aspek Psikologis Individu berpengaruh nyata terhadap pengambilan 

keputusan mahasiswa dalam memeilih Jurusan Administrasi Bisnis di 

Perguruan Tinggi se Kalimantan Selatan. Keadaan ini menunjukkan 

mahasiswa dalam pengambilan keputusan memilih Jurusan Administrasi 

Bisnis membutuhkan pelayanan yang baik dari di Perguruan Tinggi se 

Kalimantan Selatan  khususnya dari Jurusan yang dipilihnya.    

 

6.2 Saran  

          Saran-saran yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini adalah: 

1. Jurusan Administrasi Bisnis perlu mempertimbangkan lingkungan sosial. 

Dalam hal ini, yang perlu mendapat perhatian serius adalah memberikan 

informasi tentang Jurusan  Administrasi Bisnis harus jelas dan lengkap dan 
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menyampaikan keunggulan Jurusan Administrasi Bisnis dibandingkan 

dengan Jurusan lainnya kepada sumber-sumber informasi (media massa dan 

brosur-brosur) yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

mahasiswa dalam memilih Jurusan Administrasi Bisnis. 

2. Jurusan Administrasi Bisnis perlu memperhatikan pelayanan yang lebih 

baik lagi kepada mahasiswanya antara lain: melengkapi fasilitas fisik 

ruangan kuliah, melengkapi sarana dan prasarana (perpustakaan, 

laboraturium, LCD, Komputer, AC). 

3. Mengingat masih besarnya pengaruh variabel luar yang turut menentukan 

pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih Jurusan Aministrasi 

Bisnis di Perguruan Tinggi se Kalimantan Selatan, maka akan bermanfaat 

bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut dengan menambah beberapa 

variabel lain selain variabel lingkungan sosial dan aspek psikologis individu 

yang turut berpengaruh antara lain: budaya, keadaan ekonomi, gaya hidup 

terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih Jurusan 

Administrasi Bisnis.  
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