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MANAJEMEN

00311123 / MOCH FIRLY TRIYODHA K
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN BERBELANJA DI TOKO SWALAYAN"PAMELA ENAM" CONDONG
CATUR,DEPOK SLEMAN JOGJAKARTA; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian skripsi ini mengambil judul: “Analisis Motivasi Konsumen berbelanja di Toko Swalayan Pamela Enam, Condong
Catur, Depok, Sleman, Jogjakarta”.  Latar belakang dari penelitian skripsi ini adalah semakin ramai dikunjunginya toko
swalayan Pamela Enam di tengah pesatnya persaingan usaha toko kelontong sejenis, sehingga perlu ditelitinya motivasi
konsumen berbelanja di toko Pamela Enam. Permasalahan yang dikemukan berdasarkan latar belakang penelitian skripsi ini
adalah untuk mengetahui motivasi yang paling mendominasi konsumen untuk berbelanja di Pamela Enam.
Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah motivasi tertinggi konsumen berbelanja di Pamela Enam adalah karena
harga produk yang murah. Penulisan penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pengujian F (Anova)
untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap variabel-variabel motivasi yang mendorong kosumen berbelanja di Pamela
Enam dan dalam penelitian kali ini diwakili oleh konsumen yang berjumlah 96 responden. Dari hasil analisis yang dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa motivasi konsumen berbelanja di Pamela Enam yang paling dominan adalah karena harga produk
yang murah, diikuti motivasi-motivasi lain, yaitu karena produk yang lengkap, kualitas produk yang terjamin, kedekatan
lokasi, penataan produk yang menarik, dan motivasi yang terendah adalah promosi yang menarik. Dengan kata lain dugaan
peneliti bahwa motivasi konsumen berbelanja di Pamela Enam yang tertinggi adalah karena harga produk yang murah
memang terbukti dalam penelitian kali ini. Murah, lengkap juga harus menarik.

01311020 / INTAN DWI WISETA
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP SUPERMARKET MIROTA KAMPUS DI JALAN C.SIMANJUNTAK 70
YOGYAKARTA; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap konsumen terhadap supermarket Mirota Kampus di jalan C.
Simanjuntak 70 Yogyakarta  serta untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap konsumen terhadap supermarket Mirota
Kampus di jalan C. Simanjuntak 70 Yogyakarta  berdasarkan karakteristik konsumen yang meliputi tingkat pendapatan,
daerah asal dan tingkat usia. Variabel dalam penelitian ini adalah atribut pada supermarket Mirota Kampus di jalan C.
Simanjuntak 70 Yogyakarta yang dijadikan referensi adalah pilihan barang dagangan, harga, pelayanan, kenyamanan, lokasi,
keamanan tempat parkir. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 100 orang konsumen yang pernah berbelanja di
supermarket Mirota Kampus di jalan C.
Simanjuntak 70 Yogyakarta dengan menggunakan angket penelitian. Model analisis yang digunakan dalam  penelitian ini
adalah analisis deskriptif,  analisis indeks sikap dan analisis chi square.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yag telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : (1) Secara
keseluruhan sikap para konsumen terhadap mirota kampus adalah positif terhadap citra supermarket Mirota Kampus   di
jalan C. Simanjuntak 70 Yogyakarta dengan atribut-atribut yang telah diberikan kepada para konsumen.  (2) Hasil uji
perbedaan sikap terhadap supermarket Mirota Kampus di jalan C. Simanjuntak 70 Yogyakarta, menunjukkan tidak ada
perbedaan sikap untuk atribut karakteristik konsumen berdasarkan tingkat pendapatan, tingkat usia, daerah asal.
Kata kunci : sikap

01311360 / HELMY RIYADI
PENGARUH SIKAP, NORMA SUBYEKTIF DAN KNTROL PERILAKU TERHADAP NIAT DAN KEPUTUSAN
MAHASISWA MASUK FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA; Pembimbing: YAZID, DRS, MM
; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah niat mahasiswa masuk Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
dipengaruhi secara bersama-sama oleh sikap, norma subyektif dan kontrol keperilaku yang dirasakan. Menguji apakah niat
mahasiswa masuk Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dipengaruhisecara parsial oleh sikap, norma subyektif dan
kontrol keperilaku yang dirasakan. Menguji apakah keputusan mahasiswa masuk Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia dipengaruhi secara bersama-sama oleh kontrol keperilaku yang dirasakan dan niat mahasiswa. Menguji apakah
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keputusan mahasiswa masuk Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dipengaruhi secara parsial oleh kontrol keperilaku
yang dirasakan dan niat mahasiswa.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian ini adalah sikap, norma subyektif, kontrol perilaku,
niat dan keputusan mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia. Jumlah sampel penelitian ini sebesar 100 responden.Pengambilansampeldatadenganmenggunakan Purposive
sampling yaitu elemen populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen yang dapat memberikan informasi
berdasarkan pertimbangan. Adapun pertimbangan dalam penelitian ini adalah, mahasiswa semester1 – semester4 dan
mahasiswa yang masih aktif kuliah. Alat analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikan
5%.
Hasilpenelitian menunjukkan bahwa sikap berpengaruh secara signifikan terhadap niat mahasiswa untuk masuk di Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Norma subyektif berpengaruh secara signifikan terhadap niat mahasiswa untuk masuk
di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Kontrol perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap niat mahasiswa untuk masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia. Sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap niat
mahasiswa untuk masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Besar koefisien determinasi pada nilai Adjusted
R2=0,240 atau 24%, hal ini menunjukkan bahwa variabel niat mahasiswa(Y1) yang dapat dijelaskan variabel sikap, norma
subyektif dan kontrol perilaku sebesar 24%. Sedangkan sisanya sebesar 76% dipengaruhi variabel lain. Kontrol perilaku
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa untuk masuk di Fakultas Ekonomi  Universitas Islam Indonesia.
Kontrol perilaku dan niat mahasiswa secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa untuk
masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Besar koefisien determinasi pada nilai Adjusted R2 =0,242 atau
42,2%, hal ini menunjukkan bahwa variabel keputusan mahasiswa (Y2) yang dapat dijelaskan variabel kontrol perilaku dan
niat mahasiswa sebesar 24,2%. Sedangkan sisanya sebesar 75.8% dipengaruhi variabel lain.
Kata Kunci: Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku, Niat dan Keputusan Mahasiswa

01311505 / CIPTO SURAMTO
PERAN VARIABEL KEPUASAN PELANGGAN,CITRA PERUSAHAAN,KEPERCAYAAN DAN BIAYA PERPINDAHAN
YANG MEMEDIASI PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KESETIAAN PELANGGAN KARTU AS;
Pembimbing: BUDI ASTUTI,  DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Kesetiaan  pelanggan  dalam  pemasaran  merupakan  hal  penting  yang  menjadi tujuan  setiap pemasar.  Pemasar  sangat
mengharapkan  dapat  mempertahankan pelangganya  dalam  jangka panjang.  Oleh  karena  itu  penelitian ini  ingin  menguji
faktor-faktor  yang  mempengaruhi loyalitas pelanggan.  Faktor-faktor  tersebut adalah  kualitas  layanan,  kepuasan
pelanggan,  citra  perusahaan, kepercayaan dan biaya perpindahan. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ Peran
variabel kepuasan  pelanggan,  citra  perusahaan,  kepercayaan  dan  biaya  perpindahan  dalam memediasi pengaruh kualitas
pelayanan terhadap kesetiaan pelanggan kartu As”.
Data yang diperlukan diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada 140 responden pelanggan kartu As,  kemudian data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik Structural Equatiion Modeling (SEM).
Hasil pengujian hipotesi dengan menggunakan SEM membuktikan bahwa kualitas layanan berpengaruh  positif  terhadap
kesetiaan  pelanggan,  kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasaan pelanggan, kepuasaan pelanggan
berpengaruh  positif  terhadap  kesetiaan  pelanggan, citra  perusahaan  berpengaruh positif  terhadap  kesetiaan  pelanggan,
kualitas  layanan berpengaruh  positif terhadap  kepercayaan,  kepercayaan  berpengaruh  positif  terhadap kesetiaan
pelanggan, kepercayaan berpengaruh positif terhadap biaya perpindahan, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap
biaya perpindahan dan biaya perpindahan berpengaruh positif terhadap  kesetiaan  pelanggan.  Berdasarkan  hasil  dari
pengujian    hipotesis  tersebut  maka  dapat  ditarik  garis  besar  yaitu  bahwa kesetiaan/loyalitas  pelanggan  dapat
ditingkatkan  dengan  meningkatkan  kualitas layanan,  kepuasaan  pelanggan,  citra  perusahaan,    kepercayaan  dan  biaya
perpindahan.
Meningkatkan  mutu  kualitas  layanan  ini  dilakukan  dengan  cara  memberikan fasilitas  yang  lebih  kepada  pelanggan,
memberikan  perhatian  dan  kecakapan, meningkatkan  kehandalan dalam  hal kejenihan  suara  dan  kualitas  jaringan  yang
baik.  Sehingga  dengan  adanya  kualitas  layanan  yang baik  akan  berpengaruh terhadap  kepuasan  pelanggan,  citra
perusahaan,  kepercayaan  dan  biaya perpindahan.  Ketika  pelanggan  telas  merasa  puas  dan  telah  terpenenuhi
kebutahanya maka akan timbul rasa percaya sehinggan dengan demikian kesetiaan pelanggan  akan  terwujud  sesuai
dengan tujuan  pemasar  untuk  mempertahankan pelanggan untuk jangka panjang bahkan untuk selamanya.
Kata  kunci  :  Kesetiaan  pelanggan,  kepuasan  pelanggan,  citra  perusahaan, kepercayaan dan biaya perpindahan
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02311290 / EKO SUMARYANTO
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM SEKTOR INDUSTRI PROPERTI DAN
REAL ESTATE; Pembimbing: SRI MULYATI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Properti dan Real Estate merupakan salah satu sektor industri yang sedang  mengalami  peningkatan,  hal  ini  mengakibatkan
banyak  investor yang  mengincar  sektor  industri  property  dan  real  estate  sebagai  lahan untuk  mendapatkan  banyak
keuntungan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  analisis  kinerja  keuangan  perusahaan  yang  mempengaruhi
return saham perusahaan property dan real estate, melalui analisis kinerja keuangan  perusahaan  sektor  industri  property
dan  real  estate  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Metode  pengambilan  sampel  menggunakan  metode  purposive sampling  method.  Dari  empat  puluh tiga  perusahaan,
hanya  diambil  dua puluh  tiga  perusahaan,  karena  memiliki  laporan  keuangan  yang  telah  di audit  dan  lengkap  sesuai
dengan  periode  penelitan  yang  dilakukan  yaitu tahun 2007 – 2009.
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  investor  dalam  melakukan  transaksi  saham
pada perusahaan  property  dan  real  estate  selama  periode  penelitian  hanya memperhatikan faktor  risiko saja  tetapi
tidak mempertimbangkan  kondisi fundamental perusahaan.

02311386 / DANI DJATI  NUGROHO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA GOEBOEX
COFFEE JL.. PERUMNAS CATUR TUNGGAL SLEMAN; Pembimbing: AL HASIN, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Goeboex Coffee sangat  penting  bagi  perusahaan  jasa,  karena
konsumen  biasanya  terlibat  langsung dalam  proses  tersebut  maka  dengan  keadaan  demikian  pihak  Goeboex  Coffee
harus lebih  memperhatikan  aspek  kepuasan  bagi  para  pemakai  jasanya  dengan  cara memberikan  pelayanan  yang
berkualitas  baik  penampilan  fisik  maupun  non  fisik untuk  dapat  bersaing  dengan  coffee  shop  lain  guna  mendapatkan
pelanggan  yang loyal.
Berdasarkan  latar  belakang masalah  diatas,  maka  penulis  merumuskan  yang menjadi  pokok  permasalahannya  yaitu
bagaimana  pengaruh  kualitas  pelayanan Goeboex  Coffee  yang  terdiri  dari  tangibles,  reliability,  responsiveness,
assurance, dan  empathy  terhadap  kepuasan  konsumen  serta  apakah  faktor  yang  paling berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen  Goeboex Coffee.
Lokasi tempat penelitian dilakukan pada Goeboex Coffee Jl. Perumnas Catur Tunggal  dengan  menggunakan  100  sampel.
Alat  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  adalah  kuesioner,  yaitu  merupakan  pertanyaan  tertulis  yang akan
dijawab  oleh  responden  untuk  mengetahui  penilaian  konsumen  terhadap kualitas  pelayanan  Goeboex  Coffee Jl.
Perumnas  Catur  Tunggal.  Untuk  mengetahui pengaruh  antara  variabel  independent  (X)  yang  terdiri  dari  tangibles,
reliability, responsiveness,  assurance,  dan  empathy  dengan  variabel  dependen  (Y)  yaitu kepuasan  konsumen,  alat
analisis  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  regresi berganda.
Dalam analisis data yang dilakukan peneliti telah membuktikan bahwa secara simultan  dan  parsial  kelima  variabel
kepuasan  konsumen  yaitu  bukti  fisik, kehandalan,  daya  tanggap,  jaminan  dan  empati  berpengaruh  secara  signifikan
terhadap  kepuasan  konsumen.  Dan  dalam  penelitian  ini  di  peroleh  hasil  bahwa tangibles  merupakan  faktor  yang
paling  berpengaruh  terhadap  kepuasan  konsumen Goeboex Coffee.
Kata  kunci  :  kualitas  jasa  pelayanan,  kepuasan  konsumen,  tangibles,  reliability, responsiveness, assurance, empathy.

02311411 / ANNE MARIANE
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MARKETING MIX YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN BELI KONSUMEN
SHAMPOO PANTENE DI FAKULTAS EKONOMI UII YOGYAKARTA; Pembimbing: AL HASIN, DRS, MBA ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  harga,  kualitas produk,  promosi,  dan  distribusi  secara  simultan
terhadap    keputusan  beli  konsumen produk  shampoo Pantene. Untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk,
promosi, dan distribusi secara parsial terhadap  keputusan beli  konsumen produk  shampoo  Pantene.  Untuk  mengetahui
pengaruh  faktor  yang  paling dominan mempengaruhi keputusan beli konsumen produk shampoo Pantene.
Metode  penelitian  ini  adalah  metode  survei  yaitu  penelitian  yang mengambil  sampel  dari  satu  populasi  dan
menggunakan  kuisioner  sebagai  alat pengumpul  data  pokok.  Variabel  penelitian  ini  adalah  harga,  kualitas  produk,
promosi,  distribusi  dan  keputusan  beli  konsumen.  Populasi  dalam  penelitian  ini yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi
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Univeristas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang  menggunakan  Shampoo  Pantene.  Sampel  dalam  penelitian  ini  akan
mengambil  sampel  sebanyak  100  responden.  Pengambilan  sampel data  dengan menggunakan convenience sampling,
yaitu memilih anggota populasi yang paling mudah  untuk  ditemui  dan  dimintai  informasi.  Alat  analisis  data
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tingat signifikan 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga, kualitas produk, promosi dan distribusi berpengaruh secara simultan terhadap
keputusan beli  konsumen dengan tingkat  singfikansi  5%.  Harga  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap
keputusan  beli    konsumen  dengan  tingkat  singfikansi  5%.  Kualitas  produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
keputusan beli  konsumen dengan tingkat  singfikansi  5%.  Promosi  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap
keputusan beli  konsumen dengan tingkat singfikansi 5%.  Distribusi mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap
keputusan  beli    konsumen  dengan  tingkat singfikansi  5%.  Nilai  beta  yang  paling  besar  adalah  nilai  beta  variabel
kualitas produk yaitu sebesar 0,350, jika dibandingkan dengan nilai beta variabel lainnya.
Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kualitas  produk  mempunyai  pengaruh paling  dominan  terhadap  keputusan
beli  konsumen.  Variasi  keputusan  beli konsumen (Y) yang dapat dijelaskan variabel harga, kualitas produk, promosi  dan
distribusi sebesar 36%. Sedangkan sisanya sebesar 64% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.
Kata  Kunci:  Harga,  Kualitas  Produk,  Promosi,  Distribusi,  Keputusan  Beli Konsumen

02311412 / ANASTIA ANGGA DEWI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN  KONSUMEN NATASHA SKIN CARE DI KOTA
YOGYAKARTA; Pembimbing: AL HASIN,DRS,MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  atribut  reliability dari  kualitas  jasa  secara individual  terhadap
kepuasan.  Menganalisis  pengaruh atribut  responsiveness  dari  kualitas  jasa  secara  individual  terhadap  kepuasan.
Menganalisis  pengaruh  atribut  assurance  dari  kualitas  jasa  secara  individual terhadap kepuasan.  Menganalisis  pengaruh
atribut  emphaty dimensi  dari  kualitas jasa secara individual terhadap kepuasan. Menganalisis pengaruh atribut tangibles
dari  kualitas  jasa  secara  individual  terhadap  kepuasan.  Menganalisis  pengaruh atribut reliability, responsiveness,
assurance, emphaty dan tangibles dari kualitas jasa secara bersama-sama terhadap kepuasan.
Metode  penelitian  ini  adalah  metode  survey  yaitu  penelitian  yang mengambil  sampel  dari  satu  populasi  dan
menggunakan  kuisioner  sebagai  alat pengumpul  data pokok.  Variabel  penelitian  ini  adalah  reliability,  responsiveness,
assurance,  emphaty  dan  tangibles  dan  kepuasan  konsumen.  Populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna jasa dan
produk Nathasa Skin Scare di Kota Yogyakarta.  Jumlah sampel penelitian ini sebesar 100 responden.  Pengambilan sampel
data dengan menggunakan  Purposive  sampling  yaitu  elemen  populasi yang  dipilih  sebagai  sampel  dibatasi  pada
elemen  yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan. Adapun pertimbangan dalam penelitian  ini adalah,
Konsumen yang minimal sudah 2–3 kali menggunakan jasa layanan Nathasa Skin Scare di  Kota Yogyakarta. Konsumen
berumur di atas  15–60  tahun.  Alat  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan tingkat signifikan
5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keandalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan  konsumen
Natasha  Skin  Care.  Daya tanggap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Natasha Skin  Care.
Jaminan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepuasan konsumen Natasha  Skin  Care.  Empati  berpengaruh
positif  dan  signifikan terhadap kepuasan  konsumen Natasha  Skin  Care.  Bukti  langsung  berpengaruh positif  dan
signifikan terhadap  kepuasan konsumen Natasha  Skin  Care.
Keandalan,  daya  tanggap,  jaminan,  empati  dan  bukti  langsung,  secara  serentak dan  signifikan  mempengaruhi
kepuasan  konsumen    Natasha  Skin  Care.  Variasi kepuasan konsumen  (Y) yang dapat dijelaskan variabel keandalan, daya
tanggap, jaminan,  empati  dan  bukti  langsung,  sebesar  46,9%.  Sedangkan  sisanya  sebesar 53.1% dipengaruhi variabel
lain.
Kata  Kunci:   Reliability,  Responsiveness,  Assurance,  Emphaty, Tangibles  dan Kepuasan Konsumen

02311433 / REDHI MARTIN GANTIRA
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK AKHIR PADA PERUSAHAAN SAKAMURYA FURNITURE JEPARA;
Pembimbing: SITI NURUL NGAINI, DRA., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pengawasan  kualitas  merupakan  suatu  aktifitas  untuk menjaga  dan mengarahkan  agar  kualitas  produk  perusahaan
dapat  dipertahankan  sebagaimana yang  telah  direncanakan.  Pengawasan  kualitas  ini  dilakukan  sebagai  upaya
menaikkan  citra  perusahaan  dan  menjaga  kepercayaan  konsumen  terhadap suatu produk  yang  dihasilkan  oleh
perusahaan.  Hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat mulai  sadar  akan  nilai  uang  yang  dibelanjakannya,  sehingga
mereka  akan  selalu



DAFTAR ABSTRAK TUGAS AKHIR 2011

PERPUSTAKAAN FE-UII 192

menuntut  dan  mengharapkan  adanya  barang  dan  jasa  yang  bernilai  setimpal dengan uang yang dikeluarkannya
Penelitian  yang  dilakukan  terhadap  perusahaan  “Saka  Murya  Furniture” ini mengambil populasi produk meja jenis Round
Table Fix Leg dan produk kursi jenis Folding Chair Standart dengan pengambilan sampel selama 15 hari sebanyak 75  unit  tiap
produknya,  sedangkan  metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis produk-produk tersebut adalah metode Control Chart.
Dari metode tersebut dapat diketahui proporsi dan tingkat kerusakan yang terjadi pada saat proses produksi.
Metode  Control  Chart  ini  terdiri  atas  X-Chart  yang  digunakan  untuk mengukur  variabel  produk  yang  terdiri  dari
panjang,  tebal,  dan  tinggi  produk, serta P-Chart yang digunakan untuk mengukur atribut produk seperti kerapiannya.
Hasil yang  didapat  dalam  penelitian  ini  ternyata  masih  terdapat  produk-produk yang  menyimpang  dari  standar
kualitas  produk  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan yang  disebabkan  oleh  kurangnya  ketrampilan  dan  pengalaman  pada
karyawan baru serta adanya kendala mesin yang rusak.

03311104 / FINA ABRARIKA
ANALISIS EFEKTIFITAS IKLAN SHOMPO SUNSILK SOLT & SMOOTH DI DI TELEVISI BERDASARKAN CONSUMER
DECISION MODEL (CDM); Pembimbing: BUDI ASTUTI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Masalah pemasaran merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi perusahaan sehari-hari. Pada dasarnya
perusahaan memiliki banyak fungsi dan tanggung jawab dalam pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar
mengembangkan produk yang baik, menawarkannya dengan harga yang menarik, dan membuatnya mudah didapat oleh
pelanggan sasaran.  Periklanan merupakan salah satu dari alat promosi yang paling umum digunakan perusahaan untuk
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pembeli sasaran atau masyarakat. Berbagai macam bentuk iklan, baik
melalui media cetak maupun media elektronik menjadi suguhan bagi masyarakat. Salah satu model yang dapat digunakan
untuk mengukur efektivitas iklan adalah  Consumer Decision Model (CDM), dengan enam variabel yang saling berhubungan
(interrelated variables), meliputi: F (information), B (Brand Recognition), A (Attitude), C (Confidence), I (Intention) dan P
(Purchase).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana  efektivitas iklan Shampoo Sunsilk Soft & Smooth di televisi dengan
menggunakan Consumer Decision Model (CDM). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 warga Kecamatan
Mijen, Kabupaten Demak yang pernah menonton iklan televisi Shampoo Sunsilk Soft & Smooth   yang diambil secara
Accidental Sampling.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur path dengan regresi yang diolah dengan bantuan software SPSS.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara langsung pesan iklan berpengaruh terhadap pengenalan merk,
keyakinan konsumen dan sikap konsumen. Hal tersebut terlihat dari nilai signifikannya masing-masing  (0,000; 0,000; 0,000) <
0,05. Pengenalan merk secara langsung berpengaruh terhadap keyakinan konsumen, dan sikap konsumen karena signifikan
0,000 < 0,05. Keyakinan konsumen dan sikap konsumen secara langsung berpengaruh terhadap niat beli dengan signifikan
masing-masing (0,000; 0,000) < 0,05. Pesan iklan berpengaruh terhadap niat beli melalui variabel antara keyakinan konsumen
dengan signifikan 0,000< 0,000. Pesan iklan berpengaruh terhadap niat beli melalui variabel antara sikap konsumen dengan
signifikan  0,000 < 0,05. Pesan iklan berpengaruh terhadap keyakinan konsumen melalui variabel antara pengenalan merk
dengan signifikan 0,000 < 0,05. Sedangkan pesan iklan berpengaruh terhadap sikap konsumen melalui variabel antara
pengenalan merk.
Bagi Perusahaan sebaiknya penayangan iklan di televisi lebih ditingkatkan intensitasnya untuk meningkatkan niat beli
konsumen pada Shampoo Sunsilk Soft & Smooth.  Experiential marketing dilakukan pada pusat perbelanjaan agar konsumen
mendapat pengalaman tentang produk  Shampoo Sunsilk Soft & Smooth sehingga dapat meningkatkan pengenalan merk,
keyakinan konsumen dan sikap konsumen dalam memutuskan pembelian produk Shampoo Sunsilk Soft & Smooth.
Kata Kunci : Pesan iklan, Pengenalan merk, Keyakinan konsumen, Sikap konsumen, dan Niat beli "

03311190 / WILDAN TAUFIQ
ANALISIS SEMIOTIKA PADA IKLAN CETAK PAZIA; Pembimbing: SUWARSONO.,DRS.,MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna tanda dan retorika yang dikonstruksi dalam iklan di media cetak.
Penggunaan tanda verbal dan visual dalam iklan di media cetak mengindikasikan bahwa pendekatan semiotika dapat
digunakan untuk menganalisis tanda yang berupa penanda dan petanda, denotasi dan konotasi beserta elemen retorika yang
ada di dalamnya. Dalam penelitian ini penulis menganalisis tanda dan retorika iklan yang terdapat di majalah mingguan
“Tempo”.  Pendekatan semiotika penulis gunakan untuk menganalisa 6 iklan sebuah perusahaan penjual perangkat Teknologi
Informasi (IT) yaitu “Pazia”. Dengan pendekatan tadi diupayakan pengungkapan makna tanda serta bagaimana tanda-tanda
dalam iklan tersebut disusun dalam rangka membujuk konsumen.
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Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah deskripsi penanda dan petanda serta adakah
hubungan penanda dan petanda tersebut dengan makna yang terkandung dalam iklan cetak Pazia. (2) Bagaimanakah
tingkatan tanda yakni denotasi dan konotasi pada iklan cetak Pazia terpampang. (3) Bagaimanakah deskripsi elemen retorika
dalam iklan cetak Pazia ditampilkan.  Pada penelitian ini penulis mengumpulkan dan memilah data yang ada. Dari data yang
telah dipilah tadi penulis kemudian melakukan analisis menggunakan teori semiotika. Setelah dianalisis penulis kemudian
menyajikan hasilnya.  Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya berbagai macam tanda dan elemen retorika dalam iklan
cetak Pazia. Tanda-tanda tersebut meliputi penanda dan petanda, denotasi dan konotasi, serta penggunaan elemen retorika
yakni ethos, phatos, dan logos.   Berdasarkan hasil yang didapatkan, penulis menyarankan agar pengiklan sebaiknya
memahami benar penggunaan tanda baik berupa tanda verbal maupun visual dalam desain iklannya. Hal ini berarti pengiklan
perlu memahami semiotika khususnya dalam praktik periklanan menggunakan medium cetak. Penelitian selanjutnya terkait
semiotika iklan baik di media cetak maupun elektronik  perlu dilakukan guna memperkaya dan menjadi pembanding atas
penelitian yang penulis lakukan. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan pembanding dan
rujukan penelitian berikutnya guna memperkaya khasanah penelitian iklan khususnya dari perspektif semiotika.
Kata kunci: Iklan, semiotika, tanda, denotasi, konotasi, retorika.

03311207 / TRIARIANTI MUKHARAM
ANALISA KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN BIDANG INDUSTRI FARMASI PERIODE 2006-2010;
Pembimbing: ZAENAL ARIFIN.,DR.,MSI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja  keuangan perusahaan bidang  Farmasi  jika  dianalisis
dengan  menggunakan  SK Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002, Z-score, fakktor yang mempengaruhi Du Pont, serta
bagaimana  korelasi  antara  SK  Menteri  BUMN  No  :  KEP-100/MBU/2002 dengan  Z-score.  Hasil  dari  penelitian  ini
menunjukkan  dengan  metode  SK Menteri  BUMN  No  :  KEP-100/MBU/2002,  secara  keseluruhan  selama  5  tahun,
Sembilan  perusahaan Industri  Farmasi  masuk  dalam  kategori  Kurang  Sehat dengan indikator B-BBB. Berdasarkan Z-score,
enam perusahaan Industri Farmasi dinyatakan sehat (tidak bangkrut) karena nilai Z-score diatas Z > 2,99 sehingga dapat
melakukan  ekspansi  usahanya,  namun  PT.  Indo  Farma  (Persero)  Tbk  dan  PT. Pyridam Farma, Tbk berada dalam grey
area, dan PT. Schering Plough Indonesia, Tbk dinyatakan  bangkrut karena nilai Z-score masih di bawah Z < 1,81 sehingga
untuk melakukan ekspansi usaha memerlukan waktu. Faktor yang mempengaruhi perubahan ROE ialah ROA, yang
dipengaruhi net profit margin dan perputaran total aktiva; dan Equity to total asset. Faktor yang mempengaruhi perubahan
ROE ialah ROA, yang dipengaruhi net profit margin dan perputaran total aktiva; dan Equity to  total asset.  Dari  hasil
perhitungan  korelasi  dinyatakan  terdapat  hubungan  atau  korelasi positif yang signifikan.
Kata  Kunci  :  Kinerja  keuangan,  SK  Menteri  BUMN  No  :  KEP-100/MBU/2002, Z-score, Du Pont

03311219 / FARIDL HASIRUL AQWAM HADI
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK AC PANASONIC RAMAH LINGKUNGAN DI
KABUPATEN SLEMAN; Pembimbing: SUNARDJI DAROMI, H., DRS., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Latar belakang dalam penyusunan skripsi ini adalah adanya perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat seiring
dengan perkembangan teknologi pada saat ini mengakibatkan munculnya produk-produk baru dari berbagai perusahaan.
Salah satunya adalah Panasonic yang mengeluarkan produk AC Panasonic ramah lingkungan.
Pendingin udara atau  Air Conditioner ( AC ) jadi kebutuhan warga kota. Temperatur lingkungan yang semakin panas,
memaksa warga kota untuk menggunakan AC sepanjang hari. Disini, konsumen selain terpenuhi kebutuhan atau
keinginannya juga  dihadapkan pada penggunaan AC di rumah memakan listrik lebih dari setengah tagihan listrik bulanan.
Konsumen yang peduli masalah lingkungan hidup juga dihadapkan pada AC yang belum ramah lingkungan atau bisa merusak
lingkungan. Pada AC terdapat refrigeran, yang masih banyak yang belum ramah lingkungan. Keadaan ini menyebabkan
permintaan akan AC ramah lingkungan menjadi semakin bertambah, sehingga hal ini merupakan suatu kesempatan bagi
perusahaan untuk menawarkan hasil produksi serta inovasinya.
Pada skripsi ini, penulis meneliti tentang sikap konsumen dalam membeli produk AC Panasonic ramah lingkungan serta
menganalisis ada/tidaknya perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristiknya yaitu tingkat penghasilan, pendidikan,
dan listrik rumah. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu para pengguna AC Panasonic
ramah lingkungan di Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode convenience sampling dengan jumlah sampel
sebanyak 96 responden.
Untuk menganalisis sikap konsumen tersebut digunakan model analisis sikap Fishbein dan uji beda nonparametrik Kruskal
Wallis. Dalam analisis sikap Fishbein, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan variabel keyakinan (bi) dan
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evaluasi (ei) atas atribut-atribut produk yang digunakan. Variabel-variabel tersebut kemudian dikalikan untuk memperoleh
indeks sikap konsumen yang diukur menggunakan skala Likert 4 ruas. Kemudian untuk analisis Kruskal Wallis, keputusan
dalam menerima atau menolak Ho dilakukan dengan membandingkan probabilitas dengan batas tingkat signifikansi (α =
0,05). Jika probabilitas kesalahan lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan jika probabilitas kurang  dari 0,05 maka Ho
ditolak yang artinya terdapat perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristik responden
Berdasarkan analisis Fishbein yang dilakukan, diketahui bahwa konsumen mempunyai sikap yang positif terhadap atribut dari
produk AC Panasonic ramah lingkungan. Sedangkan dari hasil analisis Kruskal Wallis dinyatakan ada perbedaan sikap
konsumen terhadap atribut dari AC Panasonic ramah lingkungan berdasarkan karakteristik konsumen. Perbedaan yang
signifikan terletak pada atribut kualitas mesin dan desain.

03311322 / IBRAHIM
ANALISIS SISTEM ANTRIAN SPBU PERTAMINA CABANG KALIURANG YOGYAKARTA SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN EFISIENSI PELAYANAN; Pembimbing: SITI NURUL NGAINI, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Antrian merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari.  Antrian terbentuk bilamana banyaknya yang akan dilayani
melebihi kapasitas layanan yang tersedia.  Dalam banyak hal, penambahan jumlah layanan dapat dipenuhi untuk mengurangi
antrian atau menghindari antrian yang terus membesar; namun demikian, biaya penambahan layanan dapat menyebabkan
keuntungan berada di bawah taraf yang dapat diterima.  Dipihak lain, antrian yang terlalu panjang dapat mengakibatkan
kehilangan penjualan ataupun pelanggan.  Karenanya,  akan timbul permasalahan  yaitu: terlalu banyak permintaan
(pelanggan terlalu lama menunggu) dan terlalu sedikit permintaan (terlalu banyak waktu luang atau mengganggur).
Dalam penelitian ini akan menganalisis  sistem antrian pada SPBU Pertamina cabang Kaliurang Yogyakarta, apakah sistem
antrian yang digunakan saat ini sudah efektif?, dan menganalisa biaya fasilitas pelayanan dan biaya tunggu pelayanan.
Biaya fasillitas pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat fasillitas dalam sistem antrian
sedangkan biaya tunggu pelayanan adalah biaya yang harus ditanggung pelanggan (customer) saat mengantri dalam sistem.
Kedua biaya tersebut secara signifikan akan berpengaruh pada biaya total pelayanan, dan biaya total pelayanan diharapkan
efektif dalam sebuah sistem antrian sehingga biaya yang ditanggung oleh perusahaan dan  pelanggan  akan efektif juga, dan
biaya total pelayanan dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau efisien.

03311435 / DIDIH TIRTA
EVALUASI SISTEM ANTRIAN DAN PELAYANAN KONSUMEN PADA BANK SUMSEL CABANG PRABUMULIH
SUMATRA SELATAN; Pembimbing: ZULIAN YAMIT, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Antrian merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari.  Antrian terbentuk bilamana banyaknya pelanggan atay
nasabah yang  akan dilayani melebihi kapasitas layanan yang tersedia. Dalam banyak hal, penambahan jumlah layanan dapat
dipenuhi untuk mengurangi antrian atau menghindari antrian yang terus membesar; namun demikian, biaya penambahan
layanan dapat menyebabkan keuntungan berada di  bawah taraf yang dapat diterima.  Dipihak lain, antrian yang terlalu
panjang dapat mengakibatkan kehilangan penjualan ataupun pelanggan.  Karenanya, permasalahan muncul karena terlalu
banyak permintaan (pelanggan terlalu lama menunggu) dan terlalu sedikit permintaan (terlalu banyak waktu luang atau
mengganggur).
Dalam penelitian ini penulis  akan mengevaluasi sistem  antrian pada Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Jambi dan
menganalisis  biaya fasilitas pelayanan dan biaya tunggu pelayanan. Biaya fasillitas pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan untuk membuat fasillitas dalam sistem antrian sedangkan biaya tunggu pelayanan adalah biaya yang harus
ditanggung nasabah (costumer) saat mengantri dalam sistem.
Kedua biaya tersebut secara signifikan akan berpengaruh pada biaya total pelayanan. Biaya total pelayanan diharapkan
efektif dalam sebuah sistem antrian sehingga biaya yang ditanggung oleh perusahaan dan nasabah akan efektif juga, dan
biaya total pelayanan dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau efisien.

03311450 / LINDA AGUSTINA
ANALISIS NIAT PEMBELIAN UALANG  KONSUMEN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT JOGJAKARTA
INTERNASIONAL HOSPITAL); Pembimbing: AL HASIN, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Niat Pembelian Ulang Konsumen(Studi Kasus Pada Rumah Sakit Jogja International
Hospital)”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis hubungan di antara masing-masing variabel brand customer
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satisfaction, brand preference  dengan repurchase intention pada Rumah Sakit Jogjakarta International Hospital. Serta
menganalisis faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi repurchase intention pada Rumah Sakit Jogjakarta
International Hospital.  Variable bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah customer satisfaction dan brand
preference sedangkan variable terikatnya adalah repurchase intention. Yang dimaksud dengan customer satisfaction adalah
tingkat perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau
hasil suatu produk dan harapan harapannya. Brand preference adalah tingkat kesukaan seseorang terhadap suatu jasa yang
saat ini diterima dari suatu perusahaan dibandingkan dengan jasa yang dapat diberikan oleh perusahaan lain. Dan repurchase
intention adalah keinginan individu untuk melakukan pembelian ulang suatu jasa dari perusahaan yang sama dengan
memperhitungkan situasi atau pertimbangan yang dimilikinya.  Metode penelitian yang digunakan adalah dengan tekhnik
pengumpulan data angket, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas
instrument. Dan Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.  Hasil penelitian berdasarkan
analisis dan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi repurchase intention pada Rumah Sakit Jogjakarta
international Hospital adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara customer satisfaction dan brand preference
secara serentak terhadap repurchase intention pada Rumah Sakit Jogjakarta International Hospital. Hal ini berarti semakin
tinggi customer satisfaction dan brand preference maka semakin tinggi repurchase intention  konsumen. Dan hasil analisis
yang kedua adalah variable customer satisfaction terbukti berpengaruh secara dominan terhadap repurchase intention pada
Rumah Sakit Jogjakarta International Hospital dibandingkan brand preference yang dilihat dari nilai koefisien determinasi
parsial customer satisfaction sebesar 27,1% dan brand preference yg hanya 24,6%.

03311462 / ARIO HERMAN PRIBADI
ANALISIS ASOSIASI MEREK BANK BNI DAN BRI DI YOGYAKARTA; Pembimbing: SUMADI Drs., M.Si. ; Tahun:
2011
Abstrak:

Penelitian skripsi ini mengambil judul: “Analisis Asosiasi Merek Bank BNI dan BRI  Di Yogyakarta”. Latar belakang dari
penelitian skripsi ini adalah mulai munculnya persaingan yang ketat di dunia perbankkan. Persaingan dalam dunia
perbankkan yang semakin ketat, memunculkan bank pemerintah maupun swasta yang menawarkan berbagai kemudahan
bagi para nasabahnya. Hal ini dilakukan agar para nasabah tetap loyal mengunakan jasanya dan tidak berpindah ke bank yang
lain. Citra merek yang kuat yang dimilik I oleh perusahaan berdampak pada kemampuan daya saing perusahaan yang
memungkinkan perusahaan dapat merebut dan memenangkan persaingan dengan pesaingnya. Keunggulan bersaing yang
didasarkan pada fungsi merek dapat menghasilkan citra merek yang positif serta menciptakan keunggulan kinerja dan
profitabilitas perusahaan, laba jangka panjang dan potensi pertumbuhan.
Dengan menggunakan 100 responden bank BNI dan BRI di kota Yogyakarta, peneliti mencoba mengidentifikasikan variabel
dan atribut produk yang dapat dijadikan asosiasi masing – masing bank yang melekat dibenak konsumen. Data diambil
dengan kuesioner yang disebarkan pada 100 responden yang mengetahui dan memahami masing – masing bank. Peneliti
mengunakan metode Q Cochran dengan SPSS17.
Hasil pengujian Cochran dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil 8 keunggulan asosiasi yang didapat bank BNI. Sedangkan
pada bank BNI mempunyai 11keunggulan asosiasi.
Kata Kunci: Citra Merek, Asosiasi Merek

03311484 / RIO
EVALUASI SISTEM ANTRIAN PELAYANAN KONSUMEN PADA  BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PLAZA
SETURAN JOGJAKARTA; Pembimbing: SITI NURUL NGAINI, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dalam kehidupan sehari-hari, antrian, queueing atau waiting line, sangat sering dijumpai. Mengantri kadang memang harus
dilakukan ketika sedang menunggu giliran, misalnya untuk membeli karcis bioskop,  membayar tol, mengambil atau
menyetor uang pada bank,dan lainnya.  Antrian juga dapat terjadi pada barang, misalnya antrian barang mentah yang akan
diproses untuk dijadikan suatu produk tertentu, komoditi ekspor yang akan dimuat ke kapal laut, ataupun data yang akan
diolah dipusat komputer.
Dalam penelitian ini akan menganalisis sistem antrian pada Bank Rakyat Indonesia cabang Plaza Seturan, Jogjakarta,
menganalisa apakah sistem antrian yang digunakan saat ini sudah efektif?, dan menganalisa biaya fasilitas pelayanan dan
biaya tunggu pelayanan. Biaya fasillitas pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk fasillitas dalam
sistem antrian sedangkan biaya tunggu pelayanan adalah biaya yang harus ditanggung pelanggan (customer) saat mengantri
dalam sistem.   Kedua biaya tersebut secara signifikan akan berpengaruh pada biaya total pelayanan, dan biaya total
pelayanan diharapkan efektif dalam sebuah sistem antrian sehingga biaya yang ditanggung oleh perusahaan dan pelanggan
akan efektif pula, dan biaya total pelayanan dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau efisien.
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03311491 / ARI SUHARMOKO
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR HEDONIK TERHADAP HARGA JUAL MOBIL TOYOTA AVANZA BEKAS
DARI SUDUT PANDANG PARA PENJUAL MOBIL BEKAS DI YOGYAKARTA; Pembimbing: SRI
HARDJANTI.,DRA.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian berjudul ”Analisis Pengaruh Faktor-faktor Hedonik Terhadap Harga Jual Mobil Toyota Avanza Dari Sudut Pandang
Para Penjual Mobil Bekas Di Yogyakarta” ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh faktor Hedonik yang terdiri dari
tahun keluaran, CC,  kondisi mesin, kondisi bodi, kondisi cat, kondisi AC, serta mencari variabel yang paling berpengaruh
terhadap harga jual mobil bekas Toyota Avanza. Penelitian ini membahas tentang faktor Hedonik, yaitu faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi harga jual mobil bekas.
Objek yang diteliti adalah para penjual mobil bekas Toyota Avanza. Sedangkan variabel yang diteliti adalah tahun keluaran,
CC, kondisi mesin, kondisi bodi, kondisi cat, kondisi AC. Data  yang digunakan adalah data primer melalui angket/kuesioner
yang disebarkan langsung kepada para penjual mobil bekas Toyota Avanza. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 96 orang.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan uji  Regresi Linier Berganda dengan taraf signifikansi 0,05. Dalam
mengambil keputusan dilakukan dengan uji F, uji t, uji asumsi klasik, uji korelasi berganda, dan uji determinasi berganda,
korelasi parsial.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji F, variabel tahun keluaran, CC, kondisi mesin, kondisi
bodi, kondisi cat, kondisi AC berpengaruh secara signifikan terhadap harga jual mobil bekas Toyota Avanza.
Selain itu ditemukan bahwa variabel  tahun keluaran merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi harga jual
mobil bekas Toyota Avanza.
Kata Kunci: faktor hedonik mempengaruhi harga jual.

04311047 / REZA ALIFIA
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS TERHADAP PRODUK GARMENT CV. UNITY SHIRT; Pembimbing: ZAINAL
MUSTAFA EL QADRI, DR., M.M ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dalam era  globalisasi, persaingan bisnis  semakin  ketat dan  tingkat ketidakpastian bisnis semakin
tinggi. Untuk dapat memenangkan peluang pasar yang begitu sulit, perusahaan harus mampu menghasilkan produk  yang
bukan  saja  terbaik,  tapi  juga  mengacu  pada  standar  yang  telah  ditetapkan  di  negara  sasaran dengan  harga  jual  yang
kompetitif.  Untuk  itu  perusahaan  harus  efisien  dalam  penggunaan  sumber  daya yang  ada,  dengan  melakukan
pengendalian  kualitas.  Kualitas  suatu  produk  dikatakan  baik  apabila  produk yang  dihasilkan  sesuai  dengan  spesifikasi
permintaan  pelanggan.  Untuk  memenuhi  standar  kualitas  yang diharapkan oleh pelanggan, perusahaan perlu melibatkan
beberapa pihak untuk ikut mengendalikan kualitas produk yang dihasilkan.
Tingkat  kerusakan  produk  dan  faktor  penyebab  utama timbulnya  produk  rusak/cacat  menjadi pokok  permasalahan
dalam  skripsi  ini.  Dalam  menganalisis  data  penulis  menggunakan  Metode  Control Chart untuk  mengetahui  tingkat
kerusakan  produk  sedangkan  untuk  mengetahui  penyebab  dari  kerusakan tersebut penulis menggunakan Diagram Sebab
Akibat.
Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  X-Chart  dan  P-Chart  maka diperoleh  kesimpulan
bahwa  banyak  produk-produk  yang  dihasilkan  mengalami  penyimpangan  atau ketidaksesuaian  dengan  ukuran-ukuran
yang  telah  ditetapkan  oleh  CV.  Unity  Shirt.  Hal  ini  ditunjukkan oleh  prosentase  penyimpangan  ukuran  dari  produk
yang  dihasilkan  melebihi  prosentase  batas  kewajaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 10%.
Penyebab  utama  dari  penyimpangan  ukuran  tersebut  adalah  akibat  mesin  potong  yang  tidak berfungsi secara optimal.
Kata kunci: pengendalian kualitas dan standar kualitas

04311156 / GUNAWAN DWI KUSUMA
PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KOMITMEN KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI DENGAN REINFORCEMENT
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING(STUDI PADA PERUSAHAAN BHARATA INDONESIA-TEGAL); Pembimbing:
Dr.SUPARDI,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara stres kerja terhadap komitmen karyawan dengan
reinforcement sebagai variabel intervening Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan tehnik sistematik
random sampling dengan responden yang ditentukan sebanyak 120 karyawan bagian produksi PT Bharata IndonesiaTegal
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Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah path analysis. Penggunaan alat analisis ini dimaksudkan untuk mengukur
pengaruh stress kerja terhadap komitmen karyawan melalui reinforcement sebagai variabe intervening.
Penelitian ini menemukan nilai C.R. untuk pengaruh antara stres kerja terhadap reinforcement adalah sebesar -5,087 Pvalue
sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau Pvalue (0,000) < α (0,05).
Yang berarti bahwa stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap reinforcement. Nilai C.R. untuk pengaruh antara
kepuasan terhadap loyalitas adalah sebesar 4,537 Pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau Pvalue (0,000) < α
(0,05). Hal ini menunjukkan bahwa reinforcement berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen. Nilai C.R. untuk
pengaruh antara stres kerja terhadap komitmen secara tidak langsung adalah sebesar -3,311 Pvalue sebesar 0,004 dimana
lebih kecil dari 0,05 atau P value (0,004) < α (0,05).
Hal ini menunjukkan bahwa stres kerja secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen.
Kata kunci: Stres Kerja, Komitmen Karyawan, reinforcement, karyawan bagian produksi,  PT. Bharata Indonesia.

04311170 / ADI PRAYUDI
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN CALL CENTER TERHADAP LOYALITAS MEREK(STUDI PADA KARTU
PRABAYAR PT XL AXIATA Tbk.(XL)); Pembimbing: AL HASIN, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul pengaruh kualitas pelayanan call center terhadap loyalitas merek. Penelitian ini dilakukan untuk menguji
pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dan obyek  yang diteliti adalah  para
pengguna kartu prabayar XL yang pernah melakukan call center.
Populasi dari penelitian  ini seluruh pengguna telepon  XL salular baik pria maupun wanita yang pernah berhubungan dengan
call center di setiap pelosok Condong Catur Yogyakarta. Sampel penelitian ini menggunakan data primer dengan memakai
tehnik purposive sampling dengan responden sebanyak 100 responden yang pernah berinteraksi yang terjadi dengan petugas
call center PT XL Axiata. Alat analisis yang digunakan adalah  Structural Equation Models (SEM). Penggunaan alat analisis ini
dimaksudkan untuk mengukur pengaruh kualitas layanan (pengalaman pelanggan) terhadap loyalitas pelanggan melalui
kepuasan sebagai variabe intervening.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptiveness, Emphaty, Assurance, dan Authority berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan dimana variabel adaptivness yang berpengaruh terbesar terhadap kepuasan.  Adaptiveness,
Emphaty, Assurance, dan Authority berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas dimana variabel adaptivness yang
berpengaruh terbesar terhadap loyalitas. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas.
Kata kunci: Service encounter, loyalitas, kepuasan.

04311177 / MAHFUUZH ABDURRAHMAN AZIZ
PENGARUH KREDIBILITAS PERUSAHAAN TERHADAP NIAT PEMBELIAN SEPEDA MOTOR SUZUKI MELALUI
SIKAP IKLAN DAN MEREK PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA; Pembimbing: MURWANTO
SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Models (SEM). Penggunaan alat analisis ini dimaksudkan untuk
mengukur pengaruh kredibilitas perusahaan terhadap niat membeli konsumen melalui sikap kepada iklan dan sikap kepada
merek sebagai variabe intervening.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas perusahaan terhadap sikap kepada iklan memiliki pengaruh positif, yang
berarti kredibilitas perusahaan mempengaruhi sikap kepada iklan. Kredibilitas perusahaan terhadap sikap kepada merek
memiliki pengaruh positif, yang berarti kredibilitas perusahaan mempengaruhi sikap kepada merek. Kredibilitas perusahaan
terhadap Niat Pembelian (Purchase Intention) memiliki pengaruh positif, yang berarti kredibilitas perusahaan mempengaruhi
niat pembelian. Sikap kepada merek (Attitude toward the Brand) terhadap Niat Pembelian (Purchase Intention) memiliki
pengaruh positif, yang berarti sikap kepada merek mempengaruhi niat pembelian. Sikap kepada Iklan (Attitude toward the
Adv) terhadap Niat Pembelian (Purchase Intention) memiliki pengaruh positif, yang berarti Sikap kepada Iklan (Attitude
toward the Adv) mempengaruhi niat pembelian (Purchase Intention).
Kata kunci: Kredibilitas Perusahaan, Sikap kepada iklan, sikap kepada merek, Niat membeli Suzuki Titan.
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04311182 / ISMU WIJAYANTO
ANALISIS PENGARUH SEMANGAT KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN
KOMITMEN ORGANISASIONAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI LOTTE MART YOGYAKARTA;
Pembimbing: TRIAS SETIAWATI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

This research reveals the results of a study analyzing about the effects of spirits and discipline of work on the performance of
employees,  with the variables studied were variable spirits and discipline of working as an independent variable.
Performance variables as dependent variables, and organizational commitment as an intervening variable. Analysis tool used
is the SEM (Structural Equation Model) with a step testing assessment of normality, outliers, multicolinierity and singularity,
the index of goodness of fit and regression weight.
The results of this research could  be known that spirits has positive and significant impact on employee commitment. Labor
discipline and significant positive effect on commitment. Organizational commitment have a positive and significant impact
on employee performance. spirits is positive and significant effect on performance. Labor discipline and significant positive
effect on performance.
Key word: Spirits, Discipline Work, Performance, Commitment

04311235 / KHAFIDZ FAHMI
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN : STUDI KASUS DI PT. PLN ( PERSERO )
UNIT PELAYANAN TRANSMISI PURWOKERTO; Pembimbing: TRIAS SETIAWATI, DRA.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

The  title  of  this  research  was “The  influence  of  work  motivation  on employee performance: a case study  in PT. PLN
(Persero) UPT Purwokerto”. As for  the purpose of  this  study  were  :
1.  To determine  the  influence  of  motivation, including:  achievement  motive,  affiliation  motive  and  the  motive  power
either jointly  or  partially  on  the  work  performance  of  employees  at  PT.  PLN  (Persero) UPT  Purwokerto.
2.  To  know  what  kind  of  motivation  that  have  the  most dominant influence on the work performance of employees at
PT. PLN (Persero) UPT Purwokerto. The data used in this study primary data from 52 employees and secondary  data
obtained  from  the  company.  Model  of  analysis  had  used  in  this study using regression, F test, t test, and the classical
test.
The results of this study based on multiple correlation test, showed strong influence  that  equal to 39.8  percent  of
independent  variables  (motives  of achievement,  power,  affiliation)  on  employee performance  PT.  PLN  (Persero) UPT
Purwokerto, and the significance test results indicate that Sig F <0.05, so the influence of independent variables on
performance was significant. Based on test results of  the  partial  coefficient  of  determination  indicates  that  there was
significant  influence of 14.5 percent  for  the  motive  power  of  performance  to indicate  that  power  motivation  was  the
dominant  factor  that  affected  employee performance. With these results, the employer  should provide the opportunity
for employees to develop their abilities.
Key words: motivation, Mc Clelland, work performance.

04311256 / DHARMA SETIAWAN GULTOM
ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI USAHA PERCETAKAN
DIGITAL PRINTING TOMATO YOGYAKARTA; Pembimbing: ZULIAN YAMIT, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pada saat ini banyak sekali bermunculan usaha-usaha pemberi jasa, dimana para pemberi jasa tersebut berusaha
memberikan pelayanan terbaik.  Hal tersebut tentunya  akan menimbulkan persaingan  antara  usaha  pemberi  jasa,
sehingga  mendorong  perusahaan  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  jasanya.  Perusahaan/usaha  yang  mengalami
persaingan  yang  cukup  ketat adalah  usaha  percetakan  digital  printing.  Persaingan  usaha  percetakaan  ini  terutama
dalam  hal kualitas  pelayanan  dan  biaya  percetakan.  Kualitas  pelayanan  sangat  penting  bagi  perusahaan, karena akan
berpengaruh pada hubungan antara kepuasan pelanggan dengan kelangsungan hidup perusahaan  dalam  jangka  waktu
yang  panjang.  Selain  itu,  kualitas  layanan  jasa  dapat dipergunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  memberikan
kepuasan  yang  bias  menarik banyak konsumen.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  “Bagaimana  Kualitas  Pelayanan  jasa  pada  Usaha Percetakan  Digital  Printing
TOMATO  Yogyakarta”  serta  “  Bagaimana  Pengaruh  Kualitas  Jasa terhadap  kepuasan  pelanggan  pada  Usaha  Percetakan
Digital  Printing  TOMATO  Yogyakarta” dan  bertujuan  mengetahui  tingkat  kualitas  jasa  pada  percetakan digital  printing
TOMATO Yogyakarta serta untuk mengetahui pengaruh tingkat kualitas pelayanan jasa percetakan terhadap kepuasan
pelanggan di Usaha Percetakan Digital Printing TOMATO Yogyakarta.
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Sampel penelitian ini adalah Usaha Percetakan Digital Printing TOMATO yang bergerak di  bidang  percetakan.  Data  yang
digunakan  adalah  data  premier  yang  diperoleh  melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berisi pertanyaan
sesuai dengan masalah yang ada, serta data skunder yang merupakan data  yang telah di olah lebih  lanjut dan disajikan oleh
pihak pengumpul. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat
kualitas pelayanan jasa pada Usaha Percetakan  Digital  Printing  TOMATO  Yogyakarta  baik,  ada  pengaruh  positif  dan
signifikan antara dimensi kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan pelanggan.

04311289 / GALIH NURSETA
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS SARUNG TANGAN GOLF PADA UD. BUDIHARJO YOGYAKARTA;
Pembimbing: ZAINAL MUSTOFA EQ, DRS,  MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pengawasan kualitas merupakan suatu aktifitas (manajemen perusahaan) untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas
produk (dan jasa) perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan.  Kurangnya pengawasan kualitas
yang dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak sesuai  dengan standar kualitas yang telah
ditetapkan perusahaan.  Sedangkan masalah utama  yang diangkat dalam penelitian ini yaitu adanya kecenderungan
kurangnya pengawasan kualitas yang dilakukan oleh perusahaan.  Dengan menggunakan metode penelitian tertentu
nantinya dapat diketahui apakah kecenderungan tersebut benar-benar terjadi dan apakah produk yang dihasilkan sudah
sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan atau belum.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode Control Chart yang terdiri atas X-
Chart yang digunakan untuk mengukur variable produk yang terdiri dari berat dan  luas sarung tangan golf produk. Serta P-
Chart yang digunakan untuk mengukur atribut produk seperti kerapian  dan kebersihannya. Selain itu untuk mengetahui atau
menganalisis penyebab terjadinya kerusakan produk dan untuk mencari pemecahan atas masalah tersebut digunakan
Diagram Ishikawa.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut,  analisa dengan menggunakan X-Chart yang digunakan
untuk mengukur berat dan luas sarung tangan golf produk diperoleh hasil bahwa produk  sarung tangan golf yang dihasilkan
dapat dikatakan  kurang baik karena kerusakan yang terjadi melebihi  batas toleransi kerusakan yang ditetapkan perusahaan.
Sedangkan analisa dengan menggunakan P-Chart  diperoleh hasil bahwa  sarung tangan  golf  yang dihasilkan dinyatakan
kurang baik karena jumlah produk  cacat melebihi batas toleransi produk cacat yang ditetapkan oleh perusahaan. Menurut
analisa yang digunakan dengan Diagram Ishikawa  penyebab kecacatan produk antara lain disebabkan oleh faktor SDM, alat
produksi, bahan baku dan faktor lingkungan.

04311428 / M. HAYKAL
ANALISIS SISTEM ANTRIAN BANK MANDIRI CABANG BREBES SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI
PELAYANAN; Pembimbing: DRS. ZULIAN YAMIT, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Antrian merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari.  Antrian terbentuk bilamana banyaknya yang akan dilayani
melebihi kapasitas layanan yang tersedia.  Dalam banyak hal, penambahan jumlah layanan dapat dipenuhi untuk mengurangi
antrian atau menghindari antrian yang terus membesar; namun demikian, biaya penambahan layanan dapat menyebabkan
keuntungan berada di bawah taraf yang dapat diterima.
Dipihak lain, antrian yang terlalu panjang dapat mengakibatkan kehilangan penjualan ataupun pelanggan.  Karenanya,
permasalahan muncul karena: terlalu banyak permintaan (pelanggan terlalu lama menunggu) dan terlalu sedikit permintaan
(terlalu banyak waktu luang atau mengganggur).
Dalam penelitian ini akan mengevaluasi sistem antrian pada  Bank Mandiri Cabang jl. Sudirman 109 Brebes, apakah sistem
antrian yang digunakan saat ini sudah efektif?, dan menganalisa biaya fasilitas pelayanan dan biaya tunggu pelayanan. Biaya
fasillitas pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat fasillitas dalam sistem antrian sedangkan
biaya tunggu pelayanan adalah biaya yang harus ditanggung nasabah (costumer) saat mengantri dalam sistem.
Kedua biaya tersebut secara signifikan akan berpengaruh pada biaya total pelayanan, dan biaya total pelayanan diharapkan
efektif dalam sebuah sistem antrian sehingga biaya yang ditanggung oleh perusahaan dan nasabah akan efektif juga, dan
biaya total pelayanan dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau efisien.
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04311438 / HERU HENDRAWAN
PENGARUH IKLAN DENGAN UNSUR HUMOR TERHADAP MINAT BELI(STUDI PADA KARTU AS DI KECAMATAN
DEPOK,SLEMAN,YOGYAKARTA); Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kemampuan dialog, kemampuan akting, dan pemeran iklan
terhadap minat beli konsumen dan variabel kemampuan dialog, kemampuan akting, dan pemeran iklan yang paling dominan
mempengaruhi minat beli konsumen. Penelitian ini menggunakan sampel dari kecamatan Depok Condongcatur sebanyak 100
orang, dengan menggunakan metode analisis data yaitu regresi linear berganda.
Penelitian ini menemukan pada variabel Kemampuan Dialog (X1) terdapat nilai probabilitas sebesar 0,000,yang berada di
bawah 0,05 atau 0,000 < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa variabel Kemampuan Dialog berpengaruh positif dan
nyata terhadap minat membeli Kartu AS. Pada variabel Kemampuan Akting (X2) terdapat nilai probabilitas sebesar
0,024,yang berada di bawah 0,05 atau 0,024 < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa variabel Kemampuan Akting
berpengaruh secara nyata terhadap minat membeli Kartu AS. Pada variabel kepercayaan (X1) terdapat nilai probabilitas
sebesar 0,039,yang berada di bawah 0,05 atau 0,039 < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa variabel kepercayaan
berpengaruh secara nyata terhadap minat membeli Kartu AS. Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Kemampuan
Dialog (X2), Kemampuan Akting (X2), dan kepercayaan (X3) terhadap minat membeli. Hal ini terbukti dengan nilai probabilitas
F sebesar 0,000, karena signifikansi F hitung < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Variabel yang paling dominan
mempengaruhi kepuasan konsumen pengguna Kartu AS adalah variabel Kemampuan Dialog
Kata kunci: Iklan, Humor, minat beli, Depok.

04311453 / SIGIT SUGIHARTONO
PENGARUH IKLAN DENGAN UNSUR HUMOR TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK DJARUM 76 DI
TELEVISI; Pembimbing: SUWARSONO MUHAMMAD DRS. H. M.A. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Periklanan televisi yang makin marak membuat para produsen harus berpikir keras untuk membuat suatu iklan yang efektif
dan efisien, artinya suatu iklan harus mampu menarik perhatian target audience dan target audience harus mampu
memahami dan mengerti pesan iklan yang disampaikan sehingga target audience mendapatkan sesuatu dari iklan tersebut.
Tidak hanya itu diantara maraknya iklan di televisi produsen juga harus dituntut untuk beriklan dengan biaya yang lebih
murah tetapi tetap efektif. Maraknya iklan dengan unsur di televisi sekarang ini dikarenakan format iklan dengan unsur
humor memiliki keampuhan untuk menarik dan mengikat perhatian khalayak ramai. Selain itu kelebihan yang ada dalam iklan
dengan unsur humor adalah semua orang di dunia suka akan humor dan mereka memiliki subkultur humor, sehingga bisa
menjadi salah satu pendekatan yang potensial.
Penelitian ini akan mengukur sejauh mana iklan dengan unsur humor pada iklan rokok Djarum 76 mempengaruhi minat beli
konsumen. Menurut (Kotler, 2000; 29) iklan lucu (humor appeal), yaitu penggunaan humor sebagai daya tarik emosional.
Alasan penggunaan humor adalah membuat penerimaan pesan memperoleh mood yang positif. Variabel yang digunakan
untuk mengukur pengaruh iklan dengan unsur humor pada iklan rokok Djarum 76 terhadap minat beli konsumen ini adalah
pemeran iklan, kemampuan dialog dan kemampuan akting. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan
menggunakan teknik convenience sample dengan jumlah 96 responden. Semua data primer dianalisis dengan menggunakan
analisa regresi berganda untuk mengetahui pengaruh iklan dengan unsur humor produk Djarum 76 di televisi terhadap minat
beli konsumen (studi kasus terhadap mahasiswa di fakultas ekonomi universitas islam indonesia).
Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa variabel kemampuan dialog merupakan variabel yang
paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen, dan variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan mempengaruhi
minat beli adalah variabel pemeran iklan dan kemampuan akting.

04311469 / TOTOK SUGIHARTO
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN PELAKU USAHA-USAHA INFORMAL BERDASARKAN SEGMENTING -
TARGETTING DAN POSITIONING DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA(STUDI KASUS PADA PELAKU USAHA
INFORMAL WARUNG INTERNET DAN RENTAL PLAY STATION DI KECAMATAN BANTUL); Pembimbing:
SUWARSONO, DRS.,MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Implementasi Strategi Pemasaran Pelaku Usaha-Usaha Informal Berdasarkan Segmenting, Targeting, dan
Positioning di Kabupaten Bantul  Yogyakarta”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  informasi  dan  menganalisis tentang
perkembangan, prospek dan implementasi strategi pemasaran dengann STP pada pelaku usaha-usaha informal  di Kabupaten
Bantul Yogyakarta.  Scope area di dalam penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bantul.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari penyebaran kuisioner, dan interview,
serta dilakukan observasi lapangan guna menambah kevaliditasan data. Dan data sekunder yang didapatkan melalui internet,
buku-buku dan tulisan ilmiah yang mempunyai  relevansi guna mendukung analisis di dalam penelitian ini.  Pengambilan
sample dilakukan dengan teknik “probability sampling” atau  lebih  tepatnya  dengan  “strartified  random  sampling”, dimana
sampelnya adalah para pelaku usaha-usaha informal dalam satu jenis aplikasi usaha (produk jasa) dengan dua objek fokus
penelitian yaitu Warung Internet  dan Rental Play Station  dengan masa  usahanya  lebih dari  satu tahun.  Sampel  yang
diambil sebanyak 30 responden yang  terbagi  dalam kedua kategori  objek usaha informal tersebut.
Variabel penelitian adalah segmenting berdasarkan perilaku (penggunaan dan manfaat), targeting berdasarkan pasar (jumlah
pelanggan) dan laba (nominal rupiah), serta  positioning berdasarkan produk (features)  dan harga (murah/mahal).  Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan observasi  dengan teknik analisis secara deskriptif atau
kualitatif.
Dari  hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  ternyata perkembangan dan prospek usaha-usaha informal di
Kabupaten Bantul, khususnya di Kecamatan  Bantul,  menunjukkan  kecenderungan  yang  positif  atau  baik  di  masa
mendatang.  Dan  sudah  adanya  implementasi  STP oleh  para  pelaku  usaha-usaha informal  dalam aplikasi  kegiatan usaha
mereka,  dengan interpretasi  dan perlakuan yang  heterogen  satu  sama  lainnya  yaitu  segmenting,  yang  dipilih  adalah
pasar berdasarkan statusnya yaiutu umum dan pelajar,  targeting yang ditetapakan adalah segmen pasar umum dan pelajar,
dan positioning yang diterapkan adalah berdasarkan atribut  produk  atau  jasa,  harga  dan  kualitas,  kesemuanya  tersebut
di  atas  telah dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha-usaha  informal  di  dalam penelitian  ini  untuk mencapai  tujuannya,  yaitu
mendapatkan  pangsa  pasar  sebanyak-banyaknya  dan mendapatkan  laba  sebesar-besarnya  serta  sekaligus  dipergunakan
sebagai  teknik bertahan  di  tengah-tengah  maraknya  persaingan  kehomogenitasan  usah-usah informal saat ini.

05311034 / HEIDY MAYA YUNITA
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BMT BERINGHARJO,
YOGYAKARTA; Pembimbing: BUDI SUDJIJONO.,DRS.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berisi tentang “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada BMT Beringharjo, Yogyakarta. Yang
dimana Budaya Organisasi merupakan variabel Independen atau variabel bebas terdiri dari 6 dimensi yaitu Process Oriented
vs. Result Oriented, Employee Oriented vs. Jb Oriented, Parochial vs. Profesional, Open System vs. Close System, Loose
Control vs.Tight Control, Normative vs Pragmative.  Dan Kinerja Karyawan sebagai variabel Independen atau variabel terikat.
Masalah dalam skripsi  ini apakah  ada pengaruhnya Budaya Organisasi dengan Kinerja karyawan?, untuk memecahkan
masalah ini penulis menggunakan kuesioner sebagai metode pengambilan data. Dimana kuesioner ini menggunakan skala
likert yaitu dengan  cara responden memilih alternatif jawaban dengan 5 kemungkinan antara lain “sangat benar”, “benar”,
“kurang benar”, “tidak benar”, dan “ sangat tidak benar”. Jawaban responden tersebut kemudian diniai dan diolah metode
kuantitatifnya.  Dan dapat diketahui bahwa Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan BMT
Beringharjo, Yogyakarta. Hal ini dibuktikan besarnya nilai F sebesar  8,177 dan F tabel  sebesar 2,3490 (nilai F hitung > F
tabel). Besar sumbangan keenam variabel diatas secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan sebesar  49,5%. Hal ini
berarti sumbangan keenam variabel terhadap kinerja karyawan BMT Beringharjo, Yogyakarta termasuk kecil.
Kata Kunci : Budaya Organisasi, 6 dimensi Hofstede, dan Kinerja Karyawan.

05311045 / INDRAWATI RAKHMADANI
PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA BANK INDONESIA YOGYAKARTA;
Pembimbing: ACHMAD SOBIRIN, DR., MBA., AK. ; Tahun: 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel-variabel pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan
pada Bank Indonesia Yogyakarta, serta mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi
kerja.
Penelitian ini menggunakan analisis data secara kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, dan metode analisis data
secara kualitatif dengan teknik kuesioner dengan cara membuat daftar pertanyaan berupa angket yang dibagikan kepada
responden. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank Indonsia Yogyakarta. Hasil perhitungan validitas dan
reabilitas dilakukan dengan program SPSS for windows 14.00.
Dari hasil pengujian   diperoleh bahwa pengaruh variabel motivasi, pengetahuan, keterampilan, praktek kerja dan perbedaan
individu secara bersama – sama menunjukkan hasil nilai F sebesar 30,507 dan F tabel 2,7014, (30,507 > 2,7014 ), artinya
variabel independen (variabel motivasi, pengetahuan, keterampilan, praktek kerja dan perbedaan individu) secara simultan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Bank Indonesia Yogyakarta. Variabel yang
berpengaruh dominan terhadap prestasi kerja  pada Bank Indonesia  adalah variabel keterampilan.
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05311056 / SEPTI KUSUMASARI
ANALISIS PENGARUH TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN  SAHAM (STUDI PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA );
Pembimbing: Dr.ZAENAL ARIFIN, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kesehatan perusahaan terhadap
return/tingkat keuntungan saham, pada perusahaan-perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.  Populasi penelitian ini adalah  perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek
Indonesia (BEI), dan data yang digunakan adalah data tahunan (5 tahun) sepanjang tahun 2005 – 2009. Variabel bebas  yang
digunakan adalah  tingkat kesehatan perusahaan model Altman Z-Score,  tingkat kesehatan perusahaan model BUMN,  size,
dan beta. Sedangkan return saham merupakan variabel tidak bebas.
Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa tingkat kesehatan perusahaan model Altman Z-Score berpengaruh
terhadap  return  saham, tingkat kesehatan perusahaan model BUMN  tidak  berpengaruh terhadap  return  saham, size
tidak berpengaruh terhadap  return  saham, dan beta  tidak  berpengaruh terhadap return saham.
Kata kunci:  tingkat kesehatan perusahaan model Altman Z-Score,  tingkat kesehatan perusahaan model BUMN, size, beta,
dan return saham.

05311164 / MUHAMMAD DZAKI W
PENGARUH KUALITAS JASA,BRAND IMAGE DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN
PADA BISNIS PENJUALAN SECARA ONLINE MELALUI INTERNET(STUDI KASUS PADA FORUM PENJUALAN
WWW.KASKUS.US); Pembimbing: YAZID, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kualitas Jasa, Brand Image,  Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas
Pelanggan Pada Bisnis Penjualan Secara Online Melalui Internet”.
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menetapkan pengaruh dimensi kualitas jasa, brand image dan kepuasan
konsumen  terhadap  loyalitas pelanggan pada bisnis penjualan secara online melalui internet.
Salah satu metode yang sering dipakai dalam mengukur tingkat layanan  suatu perusahaan adalah Metode yang
dikembangkan oleh Parasuraman yang  sering dikenal dengan SERQUAL (service Quality) atau kualitas jasa. Metode ini terdiri
dari lima dimensi yang saling berhubungan yaitu : Assurance, Reliability, Tangible, Empathy dan Responsiveness.
Populasi penelitian disini adalah  seluruh anggota forum kaskus.us yang merupakan pelanggan dalam perdagangan  online
melalui internet. Sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Purposive Convenience Sampling.
Penulis juga menyebarkan kuesioner  kepada  100  responden. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda yaitu
untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variable  dependent  dengan variable  independent. Dan manakah diantara
variabel tersebut yang paling memiliki pengaruh dominan, juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh dimensi
kualitas jasa satu persatu digunakan Uji signifikansi t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara kualitas jasa dan brand image  terhadap
loyalitas pelangan,  sehingga yang berpengaruh signifikan adalah kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan.
Disarankan kepada para penjual pada forum online kaskus.us dapat meningkatkan kualitas  pelayanan  yang diberikan
kepada pelanggan  seperti memberikan kesempatan khusus untuk melayani keluhan pelanggan, dan memberikan tanggapan
yg cepat terhadap keluhan tersebut.
Keyword: kualitas jasa, brand image, kepuasan konsumen, loyalitas pelanggan, penjualan online

05311175 / BAYU AJI PAMUNGKAS
ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN (PRODUK HARGA,TEMPAT DAN PROMOSI ) TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI BEJONG CAFÉ,YOGYAKARTA; Pembimbing: SUWARSONO, DRS,
MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran (Produk, Harga, Tempat dan Promosi) terhadap Keputusan
Pembelian Konsumen di Bejong Caf e, Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh positif produk, harga,
tempat dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen serta mencari variabel yang paling kuat mempengaruhi
keputusan pembelian konsumen di Bejong Cafe, Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih
akurat sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner,
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selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 13.00. Sedangkan sampel yang
diteliti adalah konsumen di Bejong Cafe, Yogyakarta. Sampel yang digunakan 96 orang.
Metode pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 0,05. Uji
regresi linear berganda sebelumnya di uji normalitas dan multikolinearitas terlebih dahulu untuk memenuhi syarat regresi.
Dalam mengambil keputusan dilakukan dengan uji F, uji korelasi dan determinasi berganda serta uji t, uji korelasi dan
determinasi parsial.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji F, korelasi dan determinasi berganda, secara bersama-sama
variabel produk, harga, tempat dan promosi berpengaruh signifikan dan berhubungan sangat kuat positif terhadap
keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan uji t, uji korelasi dan determinasi parsial, secara sendiri – sendiri hanya
variabel harga yang tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan sangat rendah negatif terhadap keputusan pembelian
konsumen. Variabel yang dominan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap keputusan pembelian
konsumen adalah variabel produk.
Key words : bauran pemasaran, keputusan pembelian, konsumen.

05311198 / RAHADYAN SETYO NUGROHO
PENGARUH IKLAN TELEVISI YANG MENGGUNAKAN ENDORSERS TERHADAP MINAT BELI PRODUK SOSIS SO
NICE STUDI KASUS : DI KELURAHAN CONDONG CATUR,KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA; Pembimbing:
YAZID, DRS, MM ; Tahun:
Abstrak:

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya produsen yang memilih media televisi yang menggunakan individu atau
sekelompok selebritis sebagai pendukung (endorsment). Pemikiran yang mendasari pengambilan keputusan tersebut adalah
karena media periklanan televisi dipercaya sebagai media yang paling efektif dalam menyampaikan pesan dan
mempengaruhi konsumen.
Oleh karena itu kegiatan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi minat beli konsumen  untuk melakukan  pembelian  yang
digunakan  untuk  mengukur efektifitas  iklan  dan  apa  yang mempengaruhi mereka untuk berperilaku. Metode ini terdiri
dari  empat  variabel  komponen yang saling berhubungan pada konsumen dalam berperilaku yaitu variabel keahlian
(expertise), variabel kepercayaan (trustworthiness), dan variabel daya tarik (attractiveness).
Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda yaitu untuk  menentukan  ada  tidaknya  pengaruh  suatu
atau  beberapa  variabel terhadap  variabel  yang  lain.  Analisis  Korelasi  Koefisien  Adjused  ®  dan Koefisien  Determinasi
Parsial (R Square) (R2) yaitu analisa yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara suatu variabel  dengan
variabel lain.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  positif  secara signifikan  antara  variabel  independent  terhadap
variabel  dependen,  baik terhadap variabel keahlian (expertise), variabel kepercayaan (trustworthiness), dan variabel daya
tarik (attractiveness) terhadap minat beli produk Sosis So Nice.  Faktor selebriti sebagai endorser pada variabel  Daya tarik
mempunyai pengaruh  paling  dominan  terhadap  minat  beli.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada koefisien determinasi  parsial  (r2)
dari variabel Daya tarik mempunyai  nilai terbesar  yaitu  sebesar  26,6%.  Selanjutnya  secara  berurutan  diikuti  oleh variabel
kepercayaan sebesar 12,5%, dan keahlian sebesar 5,5%.
Kata  kunci:  Keahlian  (Expertise),  Kepercayaan  (Trustworthiness),  dan Daya Tarik (Attractiveness), minat beli.

05311226 / EDITTA PUTRI RIZQI H
MOTIVASI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BERAS ORGANIK DI PROPINSI DIY; Pembimbing: MUCHSIN
MUTHOHAR, DRS.,MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tanaman organik merupakan tanaman yang dihasilkan tanpa menggunakan pupuk atau bahan kimia lainnya, sehingga
dengan mengkonsumsi tanaman organik akan mengurangi masuknya zat kimia kedalam tubuh. Tanaman organik merupakan
salah satu dari kemajuan di bidang pertanian yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi minat
penulis kali ini adalah tentang pengetahuan dan motivasi konsumen terhadap pembelian beras organik. Ketertarikan
konsumen terhadap beras organik dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti alasan kesehatan, rasa yang lebih enak, dan
lain sebagainya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor rasional atau faktor emosional apa saja yang mendorong konsumen
untuk memilih beras organik, dan untuk mengetahui faktor manakah yang lebih dominan antara faktor rasional dan
emosional yang mendorong konsumen untuk membeli beras  organik. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen
beras organik di Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 responden yang diambil dengan metode
convenience sampling, dengan metode ini peneliti memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh
peneliti  . Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan persentase.
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Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa dari faktor rasional yang paling memotivasi konsumen dalam memilih
beras organik adalah karena beras organik menyehatkan.  Sedangkan faktor yang paling dominan dalam motivasi emosional
adalah karena beras organik dirasa konsumen dapat mencerminkan citra diri.
Keywords:  beras organik, motivasi konsumen, motivasi rasional, motivasi emosional

05311271 / MOH .SETYO SEJATI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN BENGKEL
SUMBER JADI MOTOR SOLO; Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Bengkel Sumber
Jadi Motor Solo”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap
kepuasan pelanggan pada bengkel Sumber Jadi Motor di Solo, untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan manakah yang
berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan pada bengkel Sumber Jadi Motor di Solo, dan untuk mengetahui
besarnya pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada bengkel Sumber Jadi
Motor di Solo, dan untuk mengetahui dimensi kualitas layanan manakah yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas
pelanggan pada bengkel Sumber Jadi Motor di Solo. Metode analisa dalam penelitian ini menggunakan regresi linier
berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bukti langsung memiliki nilai rata-rata 4,05 yang termasuk dalam puas, keandalan
memiliki nilai rata-rata 4,11 yang termasuk dalam puas, daya tanggap memiliki nilai rata-rata 3,97 yang termasuk dalam Puas,
jaminan memiliki nilai rata-rata 4,02 yang termasuk dalam Puas, perhatian memiliki nilai rata-rata 4,12 yang termasuk dalam
Puas, kepuasan Pelanggan memiliki nilai rata-rata 3,84 yang termasuk dalam puas, dan loyalitas pelanggan memiliki nilai rata-
rata 4,12 yang termasuk dalam Loyal.
Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan akan mengulang untuk melakukan servis di bengkel dan pelanggan akan memberikan
saran kepada teman atau keluarga untuk melakukan servis dibengkel ini.Terdapat pengaruh yang signifikan antara Bukti
Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Perhatian terhadap kepuasan pelanggan pada Bengkel Sumber Jadi Motor
di Solo. R2 sebesar 0,536 artinya variabel dependen dalam model yaitu Kepuasan Pelanggan Bengkel Sumber Jadi Motor
Gading, Solo dijelaskan oleh variabel independen yaitu Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Perhatian
sebesar 53,6%, sedangkan sisanya sebesar 46,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Koefisien korelasi antara
variabelBukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Perhatian dengan variabel mempengaruhi Kepuasan
Pelanggan Bengkel Sumber Jadi Motor Gading, Solo sebesar 0,732, hal ini berarti korelasinya kuat. Hal ini berarti setiap
terjadi kenaikan Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Perhatian, maka akan diikuti kenaikan Kepuasan
Pelanggan Bengkel Sumber Jadi Motor Gading, Solo. Variabel perhatian yang dominan dalam mempengaruhi Kepuasan
Pelanggan bengkel Sumber Jadi Motor Gading, Solo. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Bukti Langsung, Keandalan,
Daya Tanggap, Jaminan, Perhatian, dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Bengkel Sumber Jadi Motor
di Solo. R2 sebesar 0,457 artinya variabel dependen dalam model yaitu Loyalitas Pelanggan Bengkel Sumber Jadi Motor
Gading, Solo dijelaskan oleh variabel independen yaitu Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Perhatian, dan
Kepuasan Pelanggan sebesar sebesar 45,7, sedangkan sisanya sebesar 54,3% dijelaskan oleh variabel lain. Koefisien korelasi
antara variabel Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Perhatian dengan variabel mempengaruhi Loyalitas
Pelanggan Bengkel Sumber Jadi Motor Gading, Solo sebesar 0,676, hal ini berarti korelasinya kuat.
Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Perhatian, dan Kepuasan
Pelanggan, maka akan diikuti kenaikan Loyalitas Pelanggan Bengkel Sumber Jadi Motor Gading, Solo. Variabel Daya Tanggap
yang dominan dalam mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Bengkel Sumber Jadi Motor Gading, Solo.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan, dan Loyalitas Pelanggan

05311280 / HARYO ALHAKKI
PENGARUH FAKTOR HARGA DAN ATRIBUT PRODUK TERHADAP MINAT BELI MOBIL TOYOTA KIJANG
INNOVA; Pembimbing: SUMADI, DRS.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap harga produk yang terdiri dari harga beli produk
baru, harga jual kembali, dan biaya pemeliaharaan mobil Toyota Kijang Innova. Untuk mengetahui persepsi konsumen
terhadap atribut diantaranya bentuk keseluruhan, warna, mesin, dan kenyamanan produk mobil Toyota Kijang Innova. Dan
untuk mengetahui pengaruh harga dan atribut produk mobil Toyota Kijang Innova baik secara parsial maupun secara
bersama-sama terhadap minat beli konsumen. Dalam hal ini variabel minat terbentuk dari beberapa indikator yaitu minat
membeli mobil Toyota Kijang Innova bila sudah memiliki kemampuan ekonomi, mempertimbangkan bahwa mobil Toyota
Kijang Innova merupakan prioritas utama yang akan dibeli, minat membeli dengan mempertimbangkan harga dan kelayakan
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mobil Toyota Kijang Innova, minat membeli dengan mempertimbakan jumlah tempat duduk/muatan mobil Toyota Kijang
Innova, dan minat membeli dengan mempertimbangkan model dan desain mobil Toyota Kijang Innova.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah calon konsumen yang berminat melakukan pembelian pada mobil
Toyota Kijang Innova di Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah 100 calon konsumen yang dianggap telah cukup mewakili
populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan metode “purposive sampling”, yaitu pemilihan sekelompok
obyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan
cirri-ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier
Berganda.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap harga produk mobil Toyota Kijang Innova
termasuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai mean aritmatik terhadap penilaian responden terhadap
harga produk sebesar 3,45 (sangat baik), terhadap atribut produk mobil Toyota Kijang Innova sebesar 3,69 (sangat baik). Hasil
minat beli konsumen terhadap mobil Toyota Kijang Innova termasuk dalam kriteria sangat berminat dengan rata-rata
penilaian sebesar 3,74. Variabel pembentuk minat beli yang terdiri dari variabel-variabel harga dan atribut secara simultan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli.
Kata kunci : harga, atribut produk, minat beli

05311350 / ANDIKA MURWANTO
ANALISIS KAPASITAS PRODUKSI UNTUK MEMAKSIMALKAN KEUNTUNGAN PADA PERUSAHAAN JAVA
FURNITURE; Pembimbing: NUR SYA'BANI PURNAMA, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis  Kapasitas Produksi untuk Mengoptimalkan keuntungan pada perusahaan Java Furniture. Secara
garis besar skripsi ini membahas tentang seberapa besar kontrubusi dari setiap produk yang dihasilkan dalam memberikan
keuntungan pada perusahaan tersebut. Pada penelitian  ini data diperoleh dengan metode interview dan dokumentasi yaitu
data yang menjadi dokumen perusahaan. Data yang diperoleh dalam penilitian ini merupakan data yang sifatnya umum atau
lebih kepada rata – rata. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan metode linier programing, untuk dapat
menggunakan Linear Programming diperlukan penentuan variabel keputusan dengan menyatakan ke dalam simbol atau
notasi matematika misal x1,x2,.......,x3, Fungsi tujuan dengan merumuskan model matematika Zmax atau Zmin = C1X1 + ....+
CnXn = ∑ CiXi, dan merumuskan fungsi batasan.
Hasil perumusan tersebut kemudian diolah dengan menggunakan program P.O.M for Windows kemudian akan dapat solusi
optimal untuk jumlah produk yang akan diproduksi beserta seberapa besar hasil dari kombinasi tersebut dalam memberikan
keuntungan bagi perusahaan. Pada penelitian  ini dilakukan perbandingan antara hasil sebelum dilakukan pengolahan data
dengan  metode Linear Programming dan hasil setelah pengolahan data dengan metode Linear Programming,  sehingga
diperoleh gambaran yang jelas seberapa besar kesempatan yang dapat diperoleh untuk dapat memaksimumkan keuntungan
pada perusahaan terkait.
Kata kunci : Penjualan, Bahan Baku, Jumlah Tenaga Kerja, Mesin, Biaya Produksi

05311351 / ANANDHIKA GENASA
ANALISIS PERILAKU BRAND SWITCHING PADA PRODUK ROKOK (SURVEY PADA MAHASISWA DI WILAYAH
CONDONG CATUR, SLEMAN, YOGYAKARTA); Pembimbing: YAZID., DRS., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  berjudul  “Analisis  Perilaku  Brand  Switching.  Penelitian  ini menganalisis pengaruh  harga, kondisi yang tidak
menyenangkan, daya tarik pesaing dan perpindahan tanpa sengaja terhadap perpindahan merek. Alat analisis dalam
penelitian ini  adalah  Regresi  Linier  Berganda  metode  OLS  (Ordinary  Least  Square).  Hasil penelitian  ini  menunjukkan
bahwa  variabel  harga  ternyata  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap  perpindahan  merek.  Artinya  faktor
harga merupakan  salah  satu faktor  yang  mendorong  konsumen  berpindah  merek.  Baik  karena  harga tertalu  mahal,
kualitas  tidak  sesuai  harganya,  maupun  karena  faktor  gengasi,  keadaan  tidak menyenangkan  mempunyai  pengaruh
yang  signifikan  terhadap  perpindahan  merek. Kondisi  ketidakenakan  ini  mendorong  terjadinya  perpindahan  merek
karena  faktor produk kemudian  sulit    didapat,  tidak  selalu  tersedia,  dan  tidak  setiap  saat  dapat diperoleh,  Variabel
daya  tarik  pesaing  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap perpindahan  merek.  Artinya konsumen  berpindah
merek  karena  tawaran  yang  lebih menarik  dari  kompetitor  produk  tersebut.  Baik  karena  promosi  yang gencar
maupun karena  produk  yang  baru  menawarkan  kualitas  yang lebih  baik,  variabel  perpindahan tanpa  senagaja
mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap perpindahan  merek.
Artinya  terjadinya  perpindahan  merek  karena  kondisi  yang tidak  disengaja  karena pindah misalnya. Akibatnya produk
yang selama ini dikonsumsi bisa jadi di tempat yang baru  sulit  di  dapat.  Pengaruh  yang  paling  kuat  terhadap  adalah
pengaruh  variabel harga. Kekuatan pengaruh (determinasi) keempat variabel tersebut mencapai 50,6 %.
Kata  Kunci  :  Harga,  Kondisi  tidak  Menyenangkan,  Daya  Tarik  Pesaing,  Perpindahan tanpa Sengaja, Perpindahan Merek.
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05311352 / AGUNG FITRIANTO
ANALISIS PENGARUH PRODUCT FEATURE PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS
KONSUMEN DI SANGGAPURA FASHION; Pembimbing: SUNARDJI DAROMI, DRS.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Perilaku konsumen merupakan hal yang kompleks dan diperlukan suatu cara yang tepat agar dapat memberikan kepuasan
kepada mereka. Konsumen adalah aset bagi perusahaan, sehingga informasi mengenai  apa yang menjadi kebutuhan dan
keinginan konsumen menjadi sangat penting terutama untuk membentuk loyalitas.
Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Product Feature, Pelayanan, dan Harga terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen di
Singapura Fashion” bertujuan untuk menjelaskan pengaruh  product feature,  pelayanan, dan harga terhadap kepuasan dan
loyalitas konsumen, serta mencari variabel yang paling kuat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen.
Obyek yang diteliti adalah sebagian konsumen yang berumur di atas 18 tahun yang sedang membeli di  gerai Singapura
Fashion, sedangkan variabel yang diteliti adalah product feature,  pelayanan, harga,  kepuasan, dan loyalitas konsumen. Data
yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner atau angket yang disebarkan langsung kepada konsumen yang sedang
membeli produk di gerai Singapura Fashion. Pengujian statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan taraf
signifikansi 5%, dalam mengambil keputusan dilakukan dengan uji t dan uji F.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji F, variabel product feature, pelayanan, harga,
kepuasan, dan loyalitas konsumen  secara serempak tidak berpengaruh  terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. Secara
parsial, hanya variabel  kepuasan konsumen  yang berpengaruh signifikan terhadap  product feature, pelayanan, dan harga
terhadap loyalitas konsumen.

05311359 / SHELLA RAISADORA
ANALISIS PENGARUH FASILITAS KUALITAS PELAYANAN,LOKASI DAN WORD OF MOUTH TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN(STUDI KASUS PADA LARISSA AESTHETIC CENTER
YOGYAKARTA); Pembimbing: AL HASIN, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Analisis  Pengaruh  Fasilitas,  Kualitas  Pelayanan,  Lokasi  dan  Word  of Mouth  Terhadap Keputusan  Pembelian  Jasa
Perawatan  Kecantikan  (Studi  Kasus  pada  Larissa  Aesthetic Center)
Riset  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  berbagai  pengaruh  yang  mendorong  para konsumen  untuk  memutuskan
melakukan  jasa  perawatan kecantikan  dan  kesehatan  kulit yang  tersedia  pada Larissa  Aesthetic  Center.  Untuk
memecahkan  masalah  tersebut, penulis melakukan penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pernyataan
tentang  berbagai  faktor  pengaruh keputusan pembelian  dengan  menggunakan  Skala Likert,  dimana  para  responden
dapat  memilih alternatif  jawaban  sangat  setuju  dengan skor  lima,  setuju  dengan  skor  empat,  netral  dengan skor  tiga,
tidak  setuju  dengan  skor dua,  dan  sangat  tidak setuju  dengan  skor  satu.  Dari  jawaban para  responden  tersebut,
kemudian  dilakukan  analisis  data  yang  diperoleh  dengan  menggunakan analisis  regresi berganda.  Analisis  ini  mencakup
:  validitas  dan  reliabilitas,  uji  asumsi  klasik, analisis regresi  berganda,  pengujian  hipotesis  melalui  uji  t  dan  f,  dan
analisis  koefisien determinasi (R²).
Dari  pengujian  yang  telah  dilakukan  maka  diperoleh  hasil  bahwa  keempat  variabel independen secara  signifikan
mempengaruhi  keputusan  pembelian  sebagai  variabel dependen.  Faktor  yang paling  besar  mempengaruhi  keputusan
pembelian  di  Larissa Aesthetic Center adalah faktor kualitas pelayanan. Kemudian melalui uji F menunjukkan bahwa
variabel  fasilitas,  kualitas  pelayanan, lokasi  dan  word  of  mouth  yang  tepat  untuk menguji  variabel  keputusan
pembelian.  Angka Adjusted  R  square  sebesar  0,606 menunjukkan  bahwa  60,6  persen  variabel  keputusan  pembelian
dapat  dijelaskan  melalui keempat  variabel  independen  dalam  persamaan  regresi.  Sedangkan sisanya  sebesar  39,4
persen  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  keempat  variabel  yang digunakan  dalam penelitian ini.
Kata kunci : keputusan pembelian, fasilitas, kualitas pelayanan, lokasi, word of mouth
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05311413 / DWI CAHYO PURDIANTO
PENGARUH EMOSI BELANJA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA MINIKARKET HARI'S YOGYAKARTA;
Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Emosi Belanja terhadap Kepuasan Konsumen pada Mini Market Hari’s Yogyakarta”.Penelitian
ini dilakukan di mini market hari’s Yogyakarta. Tujuan penelitian ini  adalah menguji emosi belanja yang mempengaruhi
kepuasan konsumen di Hari’s Minimarket Yogyakarta.. Desain penelitian kuantitatif digunakan di dalam penelitian ini.
Data dasar dari penelitian ini adalah  data primer yang  diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada  responden
yang menjadi konsumen Minimarket Hari’s Yogyakarta. Penulis membagi emosi belanja produk, yang dimunculkan oleh
faktor pemasar yang  bisa di kendalikan di dalam konsumsi produk, menjadi Emosi Level Sifat-sifat (Attribute-level Emotions,
ALE), dan Emosi Level di Luar Sifat-sifat (Beyond Attribute-level Emotions, BALE) dan mengusulkan sebuah model teoretis
untuk menjelaskan hubungan-hubungan di antara ALE, BALE dan kepuasan.
Hasil-hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ALEP tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen sedangkan
ALEN, BALEP, dan BALEN memiliki pengaruh signifikan pada kepuasan konsumen.

05311416 / DIYAH MUSTIKA SARI
PENGARUH KREDIBILITAS ENDORSER SELEBRITI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK KARTU AS
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ); Pembimbing:
BUDI ASTUTI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan perbedaan produknya dalam rangka membentuk posisi pada benak konsumen
adalah dengan cara pengiklanan. Pengiklanan merupakan bentuk promosi yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan,
memperkenalkan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak tahu suatu produk menjadi tahu akan keberadaan produk  dan
mempunyai pengaruh terhadap konsumen secara global. Selain itu pengiklanan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit,
itupun demi meningkatkan penjualan produk baru.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel kredibilitas  celebrity endorser (daya tarik, keahlian, dan
kepercayaan), serta mengetahui variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap minat beli produk kartu As oleh
konsumen.
Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan memakai teknik  convenience sampling dengan responden sebanyak
96 responden yang pernah melihat iklan Kartu As versi “ As knows me so well “di televisi. Alat analisis yang dipakai
menggunakan uji regresi linier berganda, determinasi berganda, determinasi parsial dan uji asumsi klasik yang terdiri dari
multikolonieritas, heteroskedastisitas, normalitas data dan uji linearitas. Pengujian hipotesis  menggunakan uji t dan uji F
dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel kredibilitas celebrity endorser yang terdiri atas daya tarik
(attractiveness) , keahlian (expertise), dan  kepercayaan (trustworthiness) berpengaruh signifikan  positif terhadap minat beli
konsumen (purchase intention). Dan dari semua variabel kredibilitas pada selebriti Sule menyatakan bahwa variabel keahlian
(expertise) yang lebih dominan daripada variabel daya tarik (attractiveness) dan kepercayaan (trustworthiness) dalam
mempengaruhi minat beli konsumen produk kartu As.
Kata kunci: Kredibilitas endorser, Selebriti endoser, dan  Minat beli konsumen

05311430 / EDO HARYADI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA HOTEL INNA
GARUDA; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Inna Garuda Yogyakarta.
Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan
karyawan Hotel Inna Garuda yang terletak dijantung kota Yogyakarta yaitu di Jl. Malioboro 60.
Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) penulis mencoba

mengungkapkan keterkaitan antara variabel independent yaitu kualitas pelayanan diberi simbol (X) dengan variabel
dependent yaitu kepuasan konsumen diberi simbol (Y), sebelumnya juga telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jumlah
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 responden yang telah berkunjung ke Hotel Inna Garuda. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah angket, survey dan wawancar. Dari keseluruhan data yang telah diperoleh
kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS 17.
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima dimensi yaitu, tangible, reliability, responsiveness, assurance dan
emphaty. Koefisien determinasi parsial terbesar ditunjukkan oleh variabel Assurance sebesar 0,293 dengan determinasi
parsial (r²) sebesar 0,085849. Dengan demikian untuk variabel Assurance mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan
konsume di Hotel Inna Garuda yogyakarta.
Kata kunci : Kualitas pelayanan dan Kepuasan

05311445 / FARHAN ARIFUDDIN
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT PRODUK HANDPHONE MEREK BLACKBERRY DI FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA; Pembimbing: SUNARDJI DAROMI, DRS.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Latar belakang dalam skripsi adalah mengetahui bagaimana sikap konsumen terhadap penggunaan produk handphone
Blackberry dan apakah terdapat perbedaan sikap konsumen dalam menggunakan produk Blackberry berdasarkan
karakteristik konsumen dikalangan mahasiswa fakultas ekonomi UII Yogyakarta berdasarkan atribut produk yaitu harga,
desain, warna, messenger, internet dan layanan purna jual. Tujuan penelitian untuk mendapatkan sikap konsumen dalam
menggunakan produk Blackberry dan untuk mendapatkan perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristiknya.
Metode penelitian adalah populasi dan sampel. Populasinya adalah mahasiswa atau mahasiswi yang menggunakan
handphone merek Blackberry di fakultas ekonomi Sampel dilakukan dengan mencari dan memberikan kuisioner untuk diisi.
Dengan sampel 96 responden. Kemudian data yang diperoleh dilakukan uji instrumen menggunakan uji validitas dan
reliabilitas.
Analisis yang digunakan adalah analisis fisbein dan kruskal wallis. Berdasarkan karakteristik konsumen Blackberry adalah
wanita dan memiliki pendapatan atau uang saku per bulan antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 rupiah. Berdasarkan analisis
Fishbein disimpulkan bahwa sikap konsumen terhadap atribut produk yang ditawarkan produk Blackberry adalah Cukup
setuju. Pengujian hipotesis disimpulkan bahwa berdasarkan jenis kelamin terdapat perbedaan sikap konsumen terhadap
atribut desain dan warna pada produk Blackberry. Berdasarkan pendapatan atau uang saku per bulan pada atribut harga
internet dan layanan purna jual terdapat perbedaan sikap konsumen pada pengguna Blackberry.

05311481 / YULI WININGSIH
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE PRODUK KOSMTIKA MEREK SARI AYU TERHDAP KEPUASAN DAN
LOYALITAS KONSUMEN(STUDI KASUS MAHASISWA UII YOGYAKARTA); Pembimbing: SUMADI, DRS, M.SI ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana penilaian dan  persepsi konsumen  tentang brand image dan kualitas
konsumen dari  produk  kosmetika merek sariayu, serta  adanya pengaruh yang signifikan antara brand image  dan  kepuasan
konsumen produk kosmetika merek sariayu terhadap loyalitas konsumen.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data kuesioner yang telah diisi oleh responden.  Populasi  atau respondennya  adalah mahasiswi  Universitas Islam Indonesia
pengguna produk  kosmetika merek  sariayu.  Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik  probability sampling  dan
metode  simple random sampling  dimana sampel yang digunakan sebanyak 96 orang responden.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan rata-rata hitung  (mean), analisis regresi linier sederhana, regresi linier
berganda, koefisien determinasi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.  Dari
hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian dan persepsi konsumen terhadap variabel brand image dan kualitas
konsumen dari produk sariayu,  masing-masing mempunyai penilaian dan persepsi yang baik. Serta kedua variabel  tersebut
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Namun variabel kepuasan konsumen
mempunyai pengaruh yang lebih besar dibanding dengan variabel brand image.
Kata kunci: Brand Image, Kepuasan Konsumen, Loyalitas Konsumen.

05311484 / EMA ERMAWATI
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI TOKO BUKU SOCIAL
AGENCY YOGYAKARTA; Pembimbing: TRIAS SETIAWATI , DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul: “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan di Toko Buku Social Ag ency
Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah lingkungan kerja dan motivasi kerja baik secara sendiri-
sendiri(partial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Adapun populas i dalam
penelitian ini adalah seluruh karyawan Toko buku Sosial Agency Yogyakarta dengan sample semua karyawan sebanyak 39
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karyawan. Penelitian ini merupakan studi korelasional dengan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah
simple sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan an alisis kuantitatif dengan
menggunakan bantuan komputer program  SPSS 17 for Windows.  Validitas data menggunakan rumus korelasi  Product
Moment dan reliabilitas menggunakan rumus  Cronbach Coeffisient Alpha.  Analisis data menggunakan rumus regresi linier
berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji- F dan uji-t, interpretasi hasil dengan tingkat keyakinan  α  = 5 persen.
Uji validitas didapat sebanyak 11 item pernyataan variabel lingkungan kerja, 2 item variabel motivasi dan 1 item pernyataan
prestasi kerja tidak valid (r hitung < r tabel) dan dihilangkan sehingga tidak dilakukan perhitunga n lanjut untuk item yang
tidak valid. Sedangkan dalam uji reliabilitas skor butir tiap variabel reliabel karena berkolerasi positif dengan komposit
faktornya. Hasil analisis yang diperoleh dari uji regresi linier be rganda diketahui bahw a variabel lingkungan ke rja, motivasi
kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini dukung oleh hasil yang signifikan pada uji-F (uji regresi
serempak) dan uji-t (uji regresi parsial). Hasil penelitian didapat bahwa variabel lingkunga n kerja, motivasi kerja berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Disimpulkan bahwa variabel independen (lingkungan kerja dan motivasi ke rja)
berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja karyawan).
Kata Kunci: lingkungan kerja, motivasi, kinerja

05311493 / RAHMAT KURNIADI
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA DISTRIBUTOR DI PERUSAHAAN
MULTILEVEL MARKETING TIENS; Pembimbing: SUHARTINI, DRA., M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

The objective of this research are to find out: (1) The influence of Leadership and Motivation to the distributors job
achievement in Multilevel Marketing TIENS Company; (2) The most dominant of Leadership factors that influence the
distributors Multilevel Marketing TIENS Company; (3) The  correlation between characteristic of TIENS to distributors job
achievement in Multilevel Marketing TIENS Company. Population of this reseach are in stockist 73 TIENS Yogyakarta. The
sample using proportioned stratified random. This research use quesioner, while techniques data analysis is used descriptive
analisis, and quantitayive analysis ( regression and F-test ).  The result of this research show that there is significant influence
of leadership and motivation to distributors job achievement in Multilevel Marketing TIENS Company; Leadership is the most
dominant of Motivation that influence distributors job achievement in Multilevel Marketing TIENS Company; There is a
significant correlation between demografic characteristic to distributors job achievement in TIENS.
Keyword: leadership, motivation, job achievement,

05311507 / MAHFUD ASYARI
ANALISIS EFISIENSI SISTEM ANTRIAN DI KANTOR KECAMATAN DEPOK, SLEMAN; Pembimbing: SITI
NURSYAMSIAH.,DRA.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pelayanan publik pada prinsipnya merupakan tanggungjawab Intansi Pemerintah salah satunya yaitu Kecamatan Depok,
Sleman dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun sebagai pelaksanaan amanat perturan perundang-
undangan.
Permintaan pelayanan dari masyarakat merupakan salah satu situasi antrian yang termasuk dalam klasifikasi sistem
pelayanan sosial. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa sistem antrian yang dipergunakan di Kantor Kecamatan
Depok untuk mengetahui kondisi saat ini sudah efisien atau belum.  Hasil penelitian di ketahui model antrian yang
dipergunakan adalah model channel single server (M/M/1) : (GD/∞/∞). Antrian loket 1 menunjukkan tingkat kedatangan ( )
33/jam, tingkat pelayanan ( ) 42.25/jam, tingkat kesibukan (ρ) 78 %, probabilitas sistem kosong (22 %,   yaitu 3.57 orang, yaitu
2.79 orang, yaitu 6.49 menit, yaitu 5.07 menit. Antrian loket 2 menunjukkan tingkat kedatangan ( ) 19.25/jam, tingkat
pelayanan ( ) 37.27/jam, tingkat kesibukan (ρ) 52 %, probabilitas sistem kosong ( 48 %,  yaitu 1.07 orang, yaitu 0.55 orang,
yaitu 3.33 menit, yaitu 1.72 menit. Antrian di loket 2 menunjukkan tingkat kedatangan( ) 19.25/jam, tingkat pelayanan ( )
37.27/jam, tingkat kesibukan (ρ) 52 %, probabilitas sistem kosong (48 %,  yaitu 1.07 orang, yaitu 0.55 orang, yaitu 3.33 menit,
yaitu 1.72 menit. Sedangkan antrian Loket 3 menunjukka hasil tingkat kedatangan( ) 7.75/jam, tingkat pelayanan ( )
19.17/jam, tingkat kesibukan (ρ) hanya 40 %, probabilitas sistem kosong (60 %, yaitu 0.68 orang,  yaitu 0.27 orang, yaitu 5.25
menit,  yaitu 2.12 menit. Antrian pelayanan KK, KTP dan/ SKTS di loket 1 menunjukkan sistem dalam kondisi yang lumayan
padat sehingga dimungkinkan penambahan adanya loket atau penggunaan multiple channel single server (M/M/2) :
(GD/∞/∞) apalagi jika terjadi peningkatan permohona n pelayanan.
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05311517 / ZULISFAR
PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN UNTUK MEMBELI PADA SWALAYAN MIROTA KAMPUS
JALAN KALIURANG KM 6 YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA KONSUMEN AKHIR SWALAYAN MIROTA
KAMPUS JALAN KALIURANG KM.6); Pembimbing: AL HASIN, DRS., MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh variabel-variabel marketing mix (Product, Price, Place, Promotion,
people, process dan customer service) terhadap keputusan konsumen untuk membeli kembali pada swalayan Citrouli
Babarsari Yogyakarta. (2) mengetahui variabel apakah yang paling dominan untuk mempengaruhi keputusan konsumen
untuk membeli kembali pada swalayan Mirota Kampus Jakal Km 6 Yogyakarta.
Jenis penelitian ini adalah ³Relationship Causal Studies´ atau penelitian yang mempelajari hubungan sebab akibat yang
terjadi, yaitu mencari bagaimana hubungan antara marketing mix dan pengaruhnya terhadap niat konsumen untuk membeli
kembali. Metode yang dilakukan adalah survey yang dilakukan pada konsumen akhir Swalayan Mirota Kampus Jakal Km 6.
Sampel dalam penelitian ini adalah 100 konsumen akhir Swalayan Mirota Kampus Jakal Km 6. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak
memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, ini dilakukan karena
sifat populasinya tidak homogen dan sulit diidentifikasi, maka sampel yang diambil adalah anggota populasi yang mudah
ditemukan yang berada dilokasi atau tempat penelitian itu dilakukan. Model analisis data yang digunakan adalah analisis
Deskriptif dan analisis Regresi Linier Berganda.
Berdasarkan hasil penelitian, antara lain ditunjukkan dengan analisis variabel deskriptif diperoleh nilai rata-rata untuk
variabel toko sebesar 4,10; variabel keragaman produk sebesar 3,75; variabel harga sebesar 3,73; variabel promosi sebesar
3,91,; variabel people sebesar 4,15,; variabel process sebesar 4,31,; variabel customer service sebesar 4,37,; dan  untuk
variabel keputusan membeli kembali sebesar 4,02. Kemudian dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan lokasi
toko, keragaman produk, harga, promosi dan customer service  berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen untuk
membeli kembali pada Swalayan Mirota Kampus Jakal Km. 6 Yogyakarta. Sementara dari hasil nilai koefisien ȕ, Lokasi Toko
merupakan variabel yang paling dominan terhadap keputusan konsumen untuk membeli kembali pada Swalayan Mirota
Kampus Jakal Km.6 Yogyakarta.

06311008 / ANGGI SUPRIYONO
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE BLACKBERRY
(PADA MAHASISWA FE UII); Pembimbing: SUNARDJI DAROMI.,DRS.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya  pengaruh motivasi rasional dan motivasi emosional terhadap keputusan
pembelian handphone Blackberry di kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, dan untuk mengetahui motivasi
yang paling dominan yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian handphone blackberry di kalangan
mahasiswa fakultas ekonomi UII Yogyakarta. Untuk menguji hipotesis yang diajukan menggunakan analisis regresi linier
berganda.
Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel motivasi yang terdiri dari motivasi rasional dan motivasi emosional
secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian diterima.
Sedangkan pengaruhnya adalah sebesar 0,421, hal ini berarti kedua variabel bebas tersebut mempunyai kontribusi sebesar
42,1% terhadap keputusan pembelian pada produk handphone Blackberry, sedangkan sisanya sebesar 57,9% dipengaruhi
oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian .
Hipotesis Kedua menyatakan variabel Motivasi rasional mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian
terbukti. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi parsial terbesar adalah pada dimensi Motivasi rasional (X1)
mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 23,6%. Nilai ini paling besar jika dibandingkan nilai koefisien determinasi parsial
variabel Motivasi emosional (X2) sebesar 16,6%.

06311009 / NADYA FEBRIYANTI NUR.W
ANALISIS PENGARUH FAKTOR MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI PRODUK SOFTLENS MERK
X2 (STUDI KASUS PADA MAHASISWI FE UII); Pembimbing: AL HASIN DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengambil judul “ Analisis Pengaruh Faktor Marketing Mix Terhadap Keputusan Membeli Produk Softlens Merk X2
“. Adapun latar belakang masalahnya adalah karena sekarang ini banyaknya kaum perempuan yang menggunakan produk
softlens merk X2 di kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga membuat peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan
marketing mix yang mempengaruhi konsumen melakukan pembelian tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk
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mengidentifikasi pengaruh positif faktor marketing mix (produk, harga, distribusi, promosi) terhadap keputusan konsumen
dalam membeli produk softlens merk X2, mengidentifikasi variabel marketing mix mana yang memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk softlens merk X2, serta mengetahui variabel yang paling
dominan berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk softlens merk X2.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convinience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100
responden, metode pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner, Data yang digunakan adalah data primer.  Variabel
penelitiannya adalah Produk (X1), Harga (X2), Distribusi (X3), Promosi (X4), dan Keputusan Pembelian (Y).
Skripsi ini mengambil judul “ Analisis Pengaruh Faktor Marketing Mix Terhadap Keputusan Membeli Produk Softlens Merk X2
“. Adapun latar belakang masalahnya adalah karena sekarang ini banyaknya kaum perempuan yang menggunakan  produk
softlens  merk  X2  di  kehidupan  mereka  sehari-hari. Sehingga membuat peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan
marketing mix yang mempengaruhi konsumen melakukan pembelian tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi pengaruh positif faktor marketing mix  (produk,  harga,  distribusi,  promosi) terhadap keputusan  konsumen
dalam membeli produk softlens merk X2, mengidentifikasi variabel marketing mix mana yang memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli  produk  softlens  merk  X2,  serta  mengetahui  variabel  yang
paling dominan berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk softlens merk X2.
Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode convinience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak
100 responden, metode pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner, Data yang digunakan adalah data primer.  Variabel
penelitiannya adalah Produk (X1), Harga (X2), Distribusi (X3), Promosi (X4), dan Keputusan Pembelian (Y).
Data diuji validitasnya dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, dengan taraf signifikansi 5% dan untuk
menguji tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan Crobachis Alpha  coeffisient 0.60 dan kemudian data diolah dengan
analisis Regresi Linier Berganda serta Koefisien Determinasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T dengan taraf
signifikansi sebesar 5%.
Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut: Hasil  pengujian  regresi  berganda
menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien regresi untuk variabel Produk (X1) sebesar 0,324, Harga (X2) sebesar 0,284, Promosi
(X3) sebesar 0,204 dan Distribusi (X4) sebesar 0,194 dengan nilai konstanta sebesar 0,274. Dari pengujian regresi dapat
diketahui bahwa variabel independen yang berpengaruh terhadap keputusan membeli produk softlens merk X2 adalah
variabel produk   (X1) dengan signifikasi 0.000, sedangkan variabel yang lain yang berpengaruh terhadap keputusan membeli
produk softlens merk X2 adalah secara berurutan variabel Harga (X2) dengan signifikasi 0,000, variabel Promosi (X3) dengan
signifikasi 0,001, dan variabel Distribusi (X4) dengan signifikasi 0,003. Hasil pengujian secara parsial (Uji t) menunjukkan
bahwa nilai signifikasi untuk variabel Produk (X1) adalah 0,000, variabel Harga (X2) adalah 0,000, variabel Promosi (X3) adalah
0,001 dan variabel Distribusi (X4) 0,003.
Sehingga  semua  variabel  independen  memberikan  pengaruh  yang  signifikan. Berdasarkan hasil uji serentak atau uji F,
nilai F-tabel dengan Probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen produk (X1), harga,(X2), promosi (X3) dan distribusi (X4)
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan membeli secara bersama-sama. Ada pengaruh persepsi konsumen
terhadap marketing mix pada keputusan konsumen   dalam   membeli   produk   softlens  merk   X2.   Hal   tersebut   dapat
dibuktikan pada variable produk (X1) diperoleh skor rata-rata total sebesar 3,81 yang berada pada interval 3,41-4,20 yaitu
pada kriteria setuju. Pada variable harga (X2) diperoleh skor rata-rata total penilaian responden sebesar 3,64 yang berada
pada interval 3,41-4,20  yaitu pada kriteria setuju. Pada variable promosi (X3) diperoleh skor rata-rata total penilaian
responden sebesar 3,80 yang berada pada interval  3,41-4,20  yaitu  pada  kriteria  setuju.  Pada  variable  distribusi  (X4)
diperoleh skor rata-rata total penilaian responden sebesar 3,79 yang berada pada interval 3,41-4,20 yaitu pada kriteria
setuju.
Dapat disimpulkan bahwa variabel marketing mix mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen
dalam membeli produk softlens merk X2. Faktor variable marketing mix yang dominan mempengaruhi keputusan konsumen
dalam membeli produk softlens merk X2 adalah produk. Selain itu ada pengaruh persepsi konsumen terhadap marketing mix
pada keputusan konsumen dalam membeli produk softlens merk X2.

06311024 / TRI HARYANTO
PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) TERHADAP
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (STUDI KASUS DI PT.GRIYA KRIYASTA NUGRAHA YOGYAKARTA);
Pembimbing: SYAFARUDDIN ALWI, DRS, MS ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  seberapa besarkah  pengaruh pelaksanaan program keselamtan dan kesehatan
kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di perusahaan Griya Kriyasta Nugraha.kemudian membandingkan factor apakah
yang lebih berpengaruh antara keselamatan kerja atau kesehatan kerja,  Untuk menguji hipotesis yang diajukan
menggunakan analisis regresi linier berganda.
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1.  Berdasarkan hipotesis pertama penilaian responden terhadap  variabel penelitian menunjukkan bahwa mayoritas
responden setuju terhadap keselamatan dan kesehatan kerjanya terutama untuk item mayoritas memberikan penilaian
setuju baik pada variabel keselamatan dan kesehatan kerja, maupun produktivitas kerjanya. Hal ini berarti karyawan telah
memperoleh  jaminan keselamatan dan kesehatan kerja ketika bekerja di PT.  Griya Kriyasta Nugraha Yogyakarta,  sehingga
mampu menghasilkan produktivitas kerja karyawan yang tinggi. Secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan keselamatan dan kesehatan kerja secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT.  Griya
Kriyasta Nugraha Yogyakarta.  Secara parsial menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh secara
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Artinya semakin tinggi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan maka
produktivitas kerja karyawan akan semakin meningkat.
2.  Berdasarkan  hipotesis kedua  hasil uji koefisien  determinasi parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan
sebesar  6 % Faktor keselamatan kerja  terhadap  Produktivitas kerja karyawan, terdapat pengaruh signifikan sebesar  16,4%
kesehatan kerja  terhadap Produktivitas kerja karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa kesehatan kerja merupakan faktor
dominan yang berpengaruh terhadap Produktivitas kerja karyawan.

06311027 / RALLYANA ANTON PRASTYA
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN PADA KUALITAS PRODUK BATIK DI TOKO
NADZAR YOGYAKARTA TERHADAP MINAT BELI; Pembimbing: ALBARI, Drs., M.Si ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Kepuasan dan Loyalitas Konsumen pada Kualitas Produk Batik di Toko Nadzar
Yogyakarta  terhadap NiatBeli”  ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh kepuasan dan loyalitas konsumen pada
produk  batik terhadap niat beli, khususnya pada Toko Batik Nadzar Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan
lebih akurat, sehingga dapat mencari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrument
kuesioner. Kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 15.0, Sedangkan populasi yang
diteliti konsumen atau pembeli batik di Toko Batik Nadzar. Sampel yang digunakan 126 orang.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisis Regresi Berganda. Dalam
mengambil keputusan dilakukan dengan uji F, uji t, uji asumsi klasik (multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas,
linieritas).
Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa penilaian konsumen pada variabel kepuasan secara keseluruhan termasuk
dalam kategori puas dengan skor penilaian rata-rata 3,81. Penilaian tertinggi terjadi pada item puas dengan produk batik di
toko Nadzar dengan skor rata-rata sebesar 3,92 (puas), dan penilaian terendah terjadi pada item pengalaman pada toko
Nadzar memuaskan  dengan skor rata-rata sebesar 3,66 (puas).  Pada variabel loyalitas  dalam  kategori  loyal  dengan skor
penilaian rata-rata  3,73.  Penilaian tertinggi terjadi pada item jika tidak ada pasokan konsumen akan memesannya dengan
skor rata-rata sebesar 3,76 (loyal), dan penilaian terendah terjadi pada item frekuensi pembelian di toko lain berkurang dan
tidak membeli produk batik di toko lain dengan skor rata-rata sebesar 3,70 (loyal). Variabel niat beli masuk dalam kategori
tinggi dengan skor penilaian rata-rata 3,72.  penilaian tertinggi terjadi pada  berniat untuk terus membeli batik di toko Nadzar
dengan skor rata-rata sebesar  3,88  (tinggi), dan  selanjutnya  penilaian  terendah pada mengikuti saran pedagang untuk
tetap membeli di toko batik Nadzar, tetap terus membeli batik di toko Nadzar dan tidak akan berpindah ke toko lain  dengan
skor rata–rata sebesar 3,68  (tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen  telah merasa puas dengan produk dan
pelayanan pada toko batik Nadzar, sehingga memiliki sikap loyal dan bersedia melakukan pembelian kembali di toko batik
Nadzar.
Terdapat pengaruh positif dan signifikan  variabel kepuasan terhadap  loyalitas konsumen pada  toko batik Nadzar. Hal ini
berarti semakin tinggi kepuasan maka semakin tinggi pula loyalitas konsumen. Terdapat pengaruh positif dan signifikan
variabel kepuasan  dan loyalitas  terhadap niat beli pada toko batik Nadzar. Hal ini berarti semakin tinggi kepuasan dan
loyalitas maka semakin tinggi pula niat beli konsumen pada toko batik Nadzar.
Pengaruh total variabel  independet  terhadap  dependent  yaitu pengaruh variabel kepuasan, dan loyalitas terhadap niat beli
adalah sebesar 0,565 atau 56,5%.
Kata kunci: kepuasan, loyalitas, niat beli.
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06311038 / ARFIANI GOZALI
PENGARUH MOTIVASI AMANAH, IBADAH, DAN MUAMALAH TERHADAP KINERJA KARYAWAN
(STUDI KASUS PADA PT AL WAHIDA MARKETING INTERNATIONAL); Pembimbing: SYAFARUDIN
ALWI.,DRS.,MS ; Tahun: 2011
Abstrak:

Banyak  bukti  yang  menyatakan  bahwa  agama  mempengaruhi  tingkah laku  dan  kinerja  ekonomi  baik  pada  tingkat
individu,  kelompok,  atau  bangsa.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh motivasi spiritual terhadap kinerja karyawan  PT  Al  Wahida  Marketing
Internasional  Jakarta.  Hipotesis  yang diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  motivasi  amanah,  motivasi  ibadah  dan
motivasi  muamalah  secara  parsial dan  bersama-sama  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja. Subjek (sampel) dalam
penelitian ini berjumlah 36 orang.
Metode  penarikan  sampel  purposive  sampling.  Data  diperoleh  melalui data  primer  dengan  cara  membagikan  angket
dan  observasi.  Data  sekunder diperoleh melalui catatan dan juga informasi dari berbagai sumber lain. Analisis data
dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasilnya, secara parsial ataupun bersama-sama  ternyata  motivasi  spiritual
berpengaruh  terhadap  kinerja.  Hal  ini bisa  dilihat  dari  nilai  t-hitung  setiap  variabel  (amanah  =  0,007,  ibadah  =  0,036
dan muamalah = 0,025) dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05.
Kata Kunci : Agama, Motivasi Spiritual, Kinerja

06311058 / TEDDY AZHARY MUCHTAR
PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI KERAJINAN GERABAH DI KASONGAN,BANTUL
YOGYAKARTA; Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Motivasi Konsumen Dalam Membeli Kerajinan Gerabah Di Kasongan, bantul, Yogyakarta”.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi konsumen terhadap Keputusan pembelian gerabah di Kasongan,
Bantul, Yogyakarta berdasarkan atribut produk, mengetahui perbedaan pilihan atribut yang memotivasi konsumen dalam
melakukan pembelian gerabah di Kasongan menurut karakteristik mereka dan atribut apakah yang paling dominan
memotivasi konsumen dalam memilih kerajinan gerabah di Kasongan. Sampel dalam penelitian ini adalah 96 individu dan
dilakukan pada konsumen yang pernah membeli kerajinan gerabah di Kasongan, Bantul, Yogyakarta.  Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji F dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi
konsumen terhadap keputusan pembelian kerajinan gerabah di Kasongan, Bantul, Yogyakarta dengan variabel yang terdiri
dari harga, kualitas, model dan harga diri. Sedangkan pada uji Chi Square menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi
yang signifikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan serta penghasilan konsumen dan motivasi yang paling dominan
mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian kerajinan gerabah di Kasongan, Bantul, Yogyakarta karena atribut
kualitas.
Kata kunci: motivasi, perilaku konsumen, keputusan pembelian

06311060 / FAJRI OLOAN LUBIS
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MEMBELI SEPEDA MOTOR MEREK HONDA VARIO  DI KOTA
YOGYAJAAKARTA; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Latar belakang dalam penyusunan skripsi ini adalah adanya perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat seiring
dengan perkembangan teknologi pada saat ini  mengakibatkan munculnya produk-produk baru dari berbagai perusahaan.
Salah satunya adalah Honda yang mengeluarkan produk sepeda motor Honda Vario .
Pada skripsi ini, penulis meneliti tentang sikap konsumen dalam membeli produk sepeda motor Honda Vario  serta
menganalisis ada  atau  tidaknya perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristiknya yaitu gender, usia dan tingkat
penghasilan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu para pengguna sepeda Motor
Honda Vario  di  Kota Yogyakarta  dengan menggunakan metode  convenience sampling  dengan jumlah sampel sebanyak
100 responden.
Untuk menganalisis sikap konsumen tersebut digunakan model analisis sikap Fishbein dan uji beda nonparametrik Kruskal
Wallis. Dalam analisis sikap Fishbein, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan variabel keyakinan (bi) dan
evaluasi (ei) atas atribut-atribut produk yang digunakan. Variabel-variabel tersebut kemudian dikalikan untuk memperoleh
indeks sikap konsumen yang diukur menggunakan skala Likert 4 ruas. Kemudian untuk analisis Kruskal Wallis, keputusan
dalam menerima atau menolak Ho dilakukan dengan membandingkan probabilitas dengan batas tingkat signifikansi (_ =
0,05). Jika probabilitas kesalahan lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka Ho
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ditolak yang artinya terdapat perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristik responden. Berdasarkan analisis Fishbein
yang dilakukan, diketahui bahwa konsumen mempunyai sikap yang cukup  positif terhadap atribut dari produk sepeda motor
Honda Vario. Sedangkan dari hasil analisis Kruskal Wallis dinyatakan ada perbedaan sikap konsumen terhadap atribut dari
sepeda motor Honda Vario  berdasarkan karakteristik konsumen.
Kata kunci : Sikap, Honda Vario

06311062 / RIZKI ILHAM
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
PROF. DR. SOEROYO MAGELANG; Pembimbing: NUR SYA'BANI PURNAMA, SE., MSI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui seberapa pentingkah tingkat kepentingan atas atribut-atribut pelayanan jasa
kesehatan di rumah sakit Prof. Dr. Soeroyo Magelang. (2) Untuk mengetahui seberapa baikkah tingkat pelaksanaan atau
pelayanan jasa kesehatan dirumah sakit menurut konsumen. (3) Untuk mengetahui apakah konsumen sudah merasa puas
dengan pelayanan jasa kesehatan secara keseluruhan di Rumah Sakit Prof. Dr. Soeroyo Magelang.
Dengan Hipotesa: Konsumen merasa puas dengan pelayanan jasa kesehatan rawat inap di Rumah Sakit Prof. Dr. Soeroyo
Magelang. Metode penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden dengan cara membagikan kuisioner.
Metode analisis yang digunakan adalah diagram kartesius dan analisis tingkat kesesuian. Hasil dari penelitian ini:
(1) Berdasarkan analisis kinerja menunjukan atribut-atribut pelayanan jasa kesehatan rawat inap di Rumah Sakit prof. Dr.
Soeroyo Magelang dalam kategori baik. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata persepsi sebesar 3,76 yang berada pada interval
3,41 – 4,20.
(2) Berdasarkan pada  analisis kepentingan di Rumah Sakit Prof. Dr. Soeroyo Magelang memeiliki tingkat kepentingan yang
tinggi. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata harapan sebesar 4,18 yaitu berada pada point 3,41-4,20.
(3) Hasil ini menunjukan bahwa konsumen telah merasa puas  atas kinerja rumah sakit. Oleh karena itu pihak rumah sakit
terus meningkatkan kinerja pelayanannya kepada konsumen agar terjadi kesesuian antara harapan dengan kinerja dari
Rumah Sakit Prof. Dr. Soeroyo Magelang. "

06311067 / ADHIKA RIOWIBOWO
ANALISIS PERBANDINGAN RETURN DAN RESIKO SAHAM PADA INDEKS SAHAM SYARIAH DAN INDEKS
SAHAM KONVENSIONAL DI BEI; Pembimbing: ZAENAL ARIFIN,Dr.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  dilakukan untuk menguji perbandingan  return  dan  resiko  saham antara  indeks saham syariah dengan
indeks saham konvensional. Dalam penelitian ini, menggunakan  variabel independen  yaitu  return  dan  resiko. Penelitian
menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama 2 periode berturut – turut pada  tahun 2008  dan 2009 dengan teknik purposive sampling dalam pengambilan data.
Jumlah sampel yang didapat adalah 17 perusahaan di JII dan 34 perusahaan d LQ-45 pada tahun 2008, dan 20 perusahaan di
JII dan 37 perusahaan di LQ – 45 pada tahun 2009.
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah 1)  tidak ada perbedaan antara tingkat  return  dan tingkat  return  di LQ-45,
2)  )  tidak ada perbedaan antara tingkat resiko dan tingkat resiko di LQ-45. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan Uji Statistik, Uji T, dan Uji F. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa, hipotesis
pertama, yang menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara tingkat return dan tingkat  return  di LQ-45,  terbukti  dan
hipotesis kedua, yang meyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara tingkat resiko dan tingkat resiko di LQ-45, juga
terbukti.

06311068 / ALFIAN ALKAUTSAR
EVALUASI KUALITAS LAYANAN BMT AL-IKHLAS DI YOGYAKARTA; Pembimbing: NURSYA'BANI PURNAMA,
Drs., M.Si ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pengukuran ini menganalisis kinerja kualitas layanan perusahaan dilihat dari aspek kepuasan nasabahnya. Penelitian dengan
variabel CARTER dan menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 50 lembar kepada mitra BMT Al-
ikhlas Yogyakarta. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dimana responden merupakan mitra aktif
BMT selama/lebih satu tahun. Teknik pengukuran dilakukan dengan metode angket skala Likert dengan skala satu sampai
lima. Uji kelayakan data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program SPSS 17. Data yang
terkumpul dianalisis dengan metode IPA (Important Performance Analysis) hasil penelitian menunjukan tingkat kepentingan
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adalah penting dengan mayoritas berada pada interval 3.40 – 4.19 dan tingkat kinerja adalah baik dengan mayoritas berada
pada interval 3.40 – 4.19. Dari penelitian diagram kartesius maka dapat disimpulkan konsumen sudah puas dengan layanan
yang diberikan BMT Al-Iklhas dengan dimensi CARTER secara keseluruhan mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan nasabah namun ada dimensi yang perlu disempurnakan yaitu dimensi emphaty karena terdapat atribut
didalamnya yang berada dalam kuadran B.
Kata  kunci : Jasa, kualitas, layanan, kepuasan, metode diagram kartesius.

06311073 / JATI WIKANTO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA WARNET JAZZY NET
DI YOGYAKARTA; Pembimbing: SRI HARDJANTI, Dra., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan positif antara kualitas pelayanan yang terdiri dari  Tangibles,
Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty pada warung internet JazzyNet terhadap kepuasan pelanggannya.
Asumsi awal yang dijadikan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara kualitas pelayanan terhadapa kepuasan
pelanggan pada warung internet JazzyNet. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan semakin tinggi tingkat kepuasan
pelanggan. Sebaliknya, semakin tidak baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin rendah tingkat kepuasan
konsumen.
Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan fasilitas program SPSS untuk menguji apakah ada
hubungan positif antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada warung internet JazzyNet. Analisis regresi
berganda menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0.000 yang artinya ada hubungan antara kualitas pelayanan terhadap
kepuasan pelanggan. Karena taraf signifikansi tidak boleh melebihi 0.05, jadi hipotesis tidak diterima

06311076 / MUHAMAD BIMA TAMA
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI GENTENG PADA PERUSAHAAN SUPER PWS GODEAN,
YOGYAKARTA; Pembimbing: SITI NURUL NGAINI.,DRA.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan pada umumnya adalah tentang kualitas produk yang dihasilkan. Penilaian
terhadap produk oleh konsumen akan menentukan keputusan untuk melakukan pembelian kembali. Kepuasan konsumen
yang terpenuhi akan menimbulkan efek positif untuk perusahaan karena loyalitas konsumen akan bertahan bahkan
meningkat, begitu  pula sebaliknya. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya biasa menjadi tolak
ukur perusahaan untuk bisa bertahan. Dalam permasalahan kualitas berkisar tentang pengendalian dan peningkatannya.
Pengendalian  kualitas produk harus dilakukan secara terus-menerus begitu juga dengan peningkatan kualitas produknya.
Dengan melakukan pengendalian kualitas maka diharapkan biaya produksi yang dilakukan akan berkurang, karena
kemungkinan produk cacat akan terpantau.  Penulis melakukan penelitian tentang pengendalian kualitas produk akhir
genteng Super PWS yaitu Genteng Paris dan Genteng Mantili. Perusahaan tersebut melayani pemesanan genteng dalam
pasar dalam negeri khususnya DIY dan sekitarnya yang menginginkan kualitas terbaik sehingga membutuhkan suatu
pengendalian terhadap produk yang dihasilkan untuk selalu menjaga kualitas yang telah ada. Penelitian ini untuk mengetahui
tentang standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan, mengetahui pengendalian
kualitas produk perusahaan dan penyebab kecacatan serta cara mengatasinya. Analisis yang digunakan oleh penulis adalah
uji keseragaman dan uji kecukupan data yang digunakan untuk melihat apakah data telah cukup untuk dilakukan perhitungan
selanjutnya. Metode pengendalian kualitas statistic yaitu dengan metode Peta kendali –P dan –X. Proses kapabilitas
digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu proses untuk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Diagram sebab
akibat digunakan untuk menelusuri penyebab terjadinya produk cacat yang terjadi secara kualitatif. Pengambilan data yang
dilakukan adalah produksi bulan Oktober 2010, data yang digunakan merupakan data produksi yang telah lampau yang berisi
jumlah produksi dan jumlah produk cacat untuk perhitungan matematisnya. Dalam analisis kualitatif dilakukan dengan
wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan proses produksi.
Uji keseragaman dan uji kecukupan data digunakan untuk melihat apakah data telah cukup untuk dilakukan perhitungan
selanjutnya. Peta kontrol menunjukkan batas-batas tingkat kecacatan yang diperbolehkan dari proses yang berlangsung dan
gambaran tingkat cacat yang terjadi, bila masih dalam batas maka produksi yang dilakukan masih terkendali. X kontrol
menunjukkan. Proses  kapabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu proses untuk memenuhi spesifikasi yang
telah ditetapkan. Diagram sebab akibat digunakan untuk menelusuri penyebab terjadinya produk cacat yang terjadi secara
kualitatif. Pengambilan data yang dilakukan adalah data produksi selama bulan Oktober 2010. Pada akhir penelitian diketahui
bahwa produksi yang dilakukan oleh perusahaan Super PWS masih berada dalam batas-batas pengendalian yang
diperbolehkan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya variasi produk berasal dari faktor manusia, mesin, cuaca, bahan baku,
metode kerja, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor cuaca dan bahan baku.
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06311077 / BRAMASTO WIRAWAN
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK,KUALITAS PELAYANAN,DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN DAN
LOYALITAS KONSUMEN; Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan dan
loyalitas konsumen pada outlet Ayumi Japanese Kitchen. Sampel dalam penelitian ini adalah 96 individu meliputi sebagian
konsumen yang berumur diatas 16 tahun yang sedang membeli produk di outlet Ayumi Japanese Kitchen. Data dalam
penelitian ini diperoleh dari pengisian kuisioner yang menggunakan metode sampling aksidental yaitu berdasarkan orang
yang dijumpai pada saat penelitian.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan uji t dan uji F, variabel produk produk, kualitas pelayanan, dan harga
secara serempak dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan variabel produk, kualitas
pelayanan, harga dan kepuasan secara serempak dan parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Variabel
produk merupakan variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan konsumen. Sedangkan variabel kepuasan konsumen
dominan mempengaruhi loyalitas konsumen.
Kata kunci:  kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen.

06311095 / MUHAMMAD ZULFAN
ANALISIS LAYOUT FASILITAS PRODUKSI PADA UD JATI SARI, YOGYAKARTA; Pembimbing: ZULIAN
YAMIT.,DRS.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Melihat begitu banyaknya perusahaan atau industri  baik berskala kecil atau berskala besar yang bermunculan di berbabagi
bidang usaha saat ini menuntut perusahaan mengoperasikan perusahaannya secara baik dan efisien. Ketepatan dalam
penyusunan penempatan mesin produksi yang ada dalam perusahaan dapat menunjukkan suatu keberhasilan bagi
perusahaan dalam berproduksi. Dengan adanya penyusunan penempatan mesin yang teratur, maka lalu lintas proses
produksinya akan lancar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UD Jati Sari sudah tepat dalam menyusun
layout. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dari penyususan layout tersebut. Penelitian ini
menggunakan alat analisis layout operasi berlanjut dan simulasi.
Teknik pengumpulan data dengan cara penulis mengumpulkan secara khusus dan dicatat secara langsung dari lokasi
produksi. Data yang diperlukan antara lain gambar layout yang berjalan, jarak antar tiap bagian, jarak antar mesin, waktu
yang diperlukan untuk pembuatan tiap part. Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kuantitatif dan
dijelaskan dalam bentuk uraian yang disusun secara detail dan sistematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa layout fasilitas produksi pintu pada UD Jati Sari belum efisien sehingga stasiun kerjanya
harus  disederhanakan menjadi 4 stasiun kerja. Sedangkan layout simulasi yang diusulkan oleh penulis tidak memberikan
efisiensi, justru menurunkan efisiensi. Jadi UD Jati Sari tidak perlu merubah layoutnya, tetapi hanya menyederhanakan
stasiun kerja menjadi 4 stasiun kerja. "

06311102 / ANGGA SUWASTIKO N
PENGARUH HARGA TERHADAP KEINGINAN KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK SEPEDA POLYGON;
Pembimbing: ALBARI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Harga,  Produk  dan  Promosi  adalah  faktor  yang  mempengaruhi  keputusan pembelian karena hal tersebut melekat pada
suatu produk sehingga seringkali digunakan oleh  konsumen  sebagai  dasar  untuk  memutuskan  membeli  atau  tidak
barang  atau  jasa yang  ditawarkan.  Khusus  untuk  masalah  harga,  Polygon  memiliki  strategi  penentuan harga agar
nantinya produk yang ditawarkan dapat laku dipasaran serta mempertahankan pangsa pasar yang telah ada.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  positif variabel harga yang terdiri dari Perception
of Price, Perceive Quality, Perceive Sacrifice dan Perceive Value terhadap Willingness to Buy produk sepeda POLYGON.
Populasi  penelitian  disini  adalah  konsumen  potensial  sepeda  polygon  di  kota yogyakarta.  Metode  yang  digunakan
untuk  pengambilan  sampel  adalah  convenience sampling yaitu suatu metode yang menarik anggota populasi berdasarkan
kemudahannya ditemui atau ketersediaan anggota populasi tertentu saja.. Penulis menyebar 96 kuisioner kepada
responden.  Alat  analisis  yang  digunakan  yaitu  regresi  sederhana,  regresi berganda, asumsi klasik dan determinasi.
Hasil koefisien  determinasi  parsial  (r2)  pada  persamaan  model  regresi  berganda menunjukan  bahwa  pengaruh
persepsi  kualitas  adalah  sebesar  6,8%  dan  pengaruh persepsi  pengorbanan  adalah  sebesar  5,7%.  Dengan  demikian
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variabel  persepsi  kualitas merupakan variabel yang dominan mempengaruhi persepsi nilai konsumen. Saran penulis kepada
pihak POLYGON hendaknya meningkatkan indikator yang dinilai paling rendah pada variabel persepsi kualitas yaitu
"kecakapan pengerjaan produk amat tinggi". Dengan demikian  persepsi  nilai  konsumen  akan  meningkat  yang  nantinya
akan  pula mempengaruhi minat beli konsumen.
Kata kunci : harga, keinginan untuk membeli, sepeda

06311113 / TRI SEPTIAN LISTYA DEWI
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS, DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA
TELEPON SELULER BLACKBERRY; Pembimbing: YAZID, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Saat  ini perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat. Tidak dipungkiri pula masyarakat saat ini membutuhkan
teknologi informasi tersebut untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perusahaan perlu untuk
mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkat brand image serta
meningkatkan kualitas produk sehingga tercapai kepuasan serta loyalitas konsumen.  Mengingat keterbatasan peneliti maka
peneliti mempersempit ruang lingkup penelitian dimana penelitian hanya dilakukan pada telepon seluler Blackberry.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh brand image kualitas dan kepuasan terhadap loyalitas konsumen pada
telepon seluler Blackberry. Obyek Penelitian akan dilakukan terhadap mahasiswa dan mahasiswi fakultas ekonomi universitas
islam Indonesia yang menggunakan telepon seluler Blackberry. Penelitian ini akan dilakukan secara terbatas pada 100
responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan menggunakan metode
convenience sampling dimana responden akan menjadi sampling dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian
ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif pada awalnya dilakukan dulu uji validitas dan reabilitas dan dinyatakan
valid dan reliable dan sehingga langsung dilanjutkan dengan uji regresi.Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan
bahwa terdapat pengaruh positif Brand image, kualitas dan kepuasan terhadap loyalitas konsumen. Terbukti terdapat
pengaruh positif dan signifikan antara Brand image terhadap loyalitas konsumen pada telepon seluler Blackberry sebesar (R2)
sebesar 0,655 maka dapat diartikan bahwa brand image mempunyai kontribusi sebesar 65,5% terhadap loyalitas konsumen
pada telepon seluler Blackberry. Terbukti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas terhadap loyalitas pada
telepon seluler Blackberry sebesar (R2) 0,738 maka dapat diartikan bahwa kualitas mempunyai kontribusi sebesar 73,8%
terhadap loyalitas konsumen pada telepon seluler Blackberry. Terbukti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
kualitas terhadap loyalitas konsumen yang secara tidak langsung melaui kepuasan pada telepon seluler Blackberry sebesar
(R2) sebesar 0.453 dan 0,486 maka dapat diartikan bahwa kualitas mempunyai kontribusi sebesar 93,9% terhadap loyalitas
jika melalui kepuasan konsumen terlebih dahulu atau dengan kata lain loyalitas akan didapatkan perusahaan apabila
perusahaan telah memberikan produk yang berkualitas dan konsumen telah merasakan kepuasan terhadap produk tersebut.
Kata kunci: Brand image, kualitas, kepuasan dan loyalitas.

06311116 / RAISATUL ULYA
PENGUKURAN KEPUASAN KONSUMEN DENGAN PENDEKATAN CARTER STUDI KASUS PADA BANK MEGA
SYARI'AH CABANG JLN JENDRAL SOEDIRMAN YOGYAKARTA; Pembimbing: ZULIAN YAMIT, DRS. M.SI ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Perkembangan dan persaingan dibidang perbankan menjadikan masing-masing perusahaan berlomba untuk memenangkan
persaingan serta meningkatkan pangsa pasarnya. Orientasi kegiatan yang  dilakukan mengalami pergeseran dengan
menekankan pada kepuasan konsumen, dan tidak semata-mata mengejar keuntungan yang tinggi. Kepuasan konsumen
dapat dipenuhi melalui peningkatan kualitas jasa pelayanan. Penelitian kualitas pelayanan pada bank mega syari’ah cabang
Jln. Jendral Soedirman Yogyakarta ini menggunakan pendekatan carter (compliance, Assurance, Reliability, tangibles,
Empathy, dan Responsiveness) yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan pada bank mega syari’ah berdasarkan sudut
p-andang eksternal.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan, pelayanan pada bank Mega Syariah cabang Jln. Jenderal Soedirman Yogyakarta sudah
sangat bagus tetapi masih dirasakan belum sempurna oleh para nasabah atau konsumen, untuk itu salah satu cara yanbg
dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menggunakan analisis carter.
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder,teknik sampel yang digunakana dalah convenience sampling yaitu
anggota  sampel adalah orang-orang atau elemen uyang mudah ditemui. Sampel yang diambil 100 orang pelanggan yang
sedang melakukan transaksi di Bank Mega Syariah cabang Jln. Jenderal Soedirman Yogyakarta. Hamper seluruh dimensi pada
tingkat kinerja yang terdiri dari Compliance, Assurance, Reliability, Tangibles, Empathy dan Responsiveness berada pada
interval 3,54 Sampai 4,54 yang berarti dimensi tersebut memiliki tingkat kinerja yang baik
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut apat disimpulkan bahwa dimensi kualitas layanan yang harus disempurnakan adalah
dimensi assurance pada butir pertanyaan ke-2, mengenai penyediaan saran-saran keuangan harus ada, lalu pada dimensi
reliabilty pada butir pertanyaan ke-4,mengenai  waktu layanan di bank mega syari’ah cabang jln jendral soedirman
Yogyakarta. Dan dimensi emphaty pada pertanyaan ke-5 mengenai jaminan kerahasiaan data nasabah harus dijaga

06311156 / TAUFIQUR RIJAL F
ANALISIS UJI BEDA MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN BELI PUPUK UREA BERSUBSIDI MERK
PT.PUPUK SRIWIDJAJA(STUDI KASUS PADA KELOMPOK TANI SRI LANCAR KEL,GUNUNG SIMPING KEC,
CILACAP TENGAH); Pembimbing: AGUS ABDURRAHMAN, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pertanian memiliki peran yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia. Karena mayoritas penduduk di Indonesia
adalah petani. Salah satu faktor perhatian yang sangat penting adalah masalah pupuk. Karena untuk mendapatkan hasil
panen yang baik di butuhkan pupuk yang cukup. Penggunaan    pupuk oleh petani dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu factor
kebutuhan, ego, urgensi, factor ekonomi, dan factor kualitas pelayanan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi-motivasi apa saja yang mempengaruhi pembelian pupuk urea bersubsidi
merek PT. Pupuk Sriwijaja dan motivasi apa yang paling dominan. Metode penelitian adalah metode survey secara deskriptif
kuantitatif. Instrumen penelitian adalah kuesioner yang disebarkan pada 96 petani dari Kelompok Tani Sri Lancar Kel. Gunung
Simping Kec. Cilacap Tengah sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan secara statistic menggunakan metode
ANOVA dan cluster analysis.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 96 responden yang disebari kuesioner didominasi oleh
responden yang berumur antara 51-60 tahun sejumlah 27,1%, yang menggunakan pupuk Urea/Non-Organik yaitu sebanyak
54 responden (56,2%), yang memperoleh pupuk melalui KUD yaitu sejumlah 58 orang (60,4%), yang menjadi anggota KUD
yaitu sejumlah 53 orang (55,2%), dan yang mengelola luas lahan pertanian di atas 1,0 ha, yaitu sebanyak 40  orang (41,7%).
Dari dendogram Klaster Motivasi terdapat lima klaster utama dimana Klaster V adalah klaster terbesar (paling dominan).
Klaster V terdiri dari 21 item motivasi konsumen (responden) yaitu kelompok responden dengan tanggapan diluar Klaster I (
tidak setuju motivasi pelayanan), Klaster II (tidak setuju motivasi kebutuhan), Klaster III (setuju motivasi pelayanan), dan
Klaster IV (setuju motivasi ekonomi).  Selain itu hipotesis penelitian telah terbukti bahwa terdapat perbedaan motivasi
konsumen Kelompok Tani Sri lancar, Kel. Gunung Simping, Kec. Cilacap Tengah dalam memilih pupuk bersubsidi berdasarkan
karakteristiknya.
Kata kunci: motivasi, pupuk, cluster

06311160 / GANIS PRENANDYO
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR
PRAMBANAN & RATU BOKO; Pembimbing: SUBOWO, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Keberhasilan  suatu  perusahaan  sangat  ditentukan  oleh  Sumber  Daya  Manusia yang  dimilikinya.  Sumber  Daya  Manusia
merupakan  aset yang  paling  penting dalam  perusahaan.  Banyak  cara  untuk  mendapatkan  SDM  yang  qualified,
diantaranya dengan memberikan kompensasi yang adil kepada karyawan. Dengan memberikan kompensasi yang adil
diharapkan para karyawan akan meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Penelitian ini
dilaksanakan di  PT.  Taman  Wisata  Candi  Borobudur  Prambanan  &  Ratu  Boko   yang merupakan  perusahaan  BUMN
yang  bergerak  dalam  usaha  obyek  wisata.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara  kompensasi finansial langsung  dan tidak  langsung   terhadap
kinerja karyawan pada  PT.  Taman  Wisata Candi  Borobudur  Prambanan  &  Ratu  Boko  serta pengaruh masing - masing
variabel kompensasi finansial langsung  (X1), kompensasi finansial  tidak langsung (X2) terhadap kinerja (Y). Populasi  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  karyawan kantor  pusat  PT.  Taman  Wisata  Candi  Borobudur  Prambanan
&  Ratu  Boko. Sampel  penelitian  ini  adalah  74 karyawan  yang  dianggap  telah  cukup  mewakili populasi  yang  diteliti.
Teknik  penarikan  sampel  menggunakan  teknik  acak.  Alat analisis  yang  digunakan  adalah  Analisis  deskriptif,  Analisis
verifikatif  (Analisis regreasi berganda, Analisis korelasi Linier Berganda & Analisis korelasi parsial).
Hasil  penelitian  menunjukkan  secara  keseluruhan  variabel  kompensasi berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja
karyawan  PT.  Taman  Wisata Candi Prambanan Borobudur & Ratu Boko. Sedangkan besarnya pengaruh kedua variabel
tersebut terhadap  kinerja karyawan PT. Taman  Wisata Candi Borobudur Prambanan  &  Ratu  Boko  adalah  sebesar  51,5
persen  dan  sisanya  sebesar  48,5 persen  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model penelitian.
Hasil  juga  menunjukkan  bahwa  kompensasi  finansial  langsung merupakan  variabel  yang  dominan  berpengaruh
terhadap  kinerja  karyawan. Artinya kompensasi  finansial  langsung  merupakan  faktor yang paling  menunjang pada
peningkatan kinerja karyawan.
Kata kunci : kompensasi, kinerja
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06311169 / ASEP ADE WARDHANA
ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN BLACK CANYON COFFEE SURABAYA;
Pembimbing: SUMADI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas, interes, dan opini terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian
dilakukan di Black Canyon Coffee Surabaya selama bulan Maret 2011.  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak
100 orang yang diambil secara convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang
telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kuesioner menggunakan skala Likert 5 point. Alat analisis yang digunakan untuk
menguji hipotesis penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang telah memenuhi asumsi klasik; selanjtunya
digunakan uji F dan uji t.  Hasil penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa: (1) Aktivitas, interes dan opini secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan (F = 133,208; p = 0,000<0,05); (2) Aktivitas pelanggan secara
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan ((b1 = 0,520; t3 =2,475; p = 0,015<0,05); (3) Interes
pelanggan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan (b2 = 0,622; t2 =2,097; p =
0,039<0,05); (4) Opini pelanggan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan (b1 = 0,168;
t3 = 2,198; p = 0,030<0,05); (5) Koefisien determinasi adjusted sebesar 80,63%; hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya
loyalitas pelanggan 80,63% ditentukan oleh aktivitas, interes dan opini mereka; sedangkan 19,37% sisanya ditentukan oleh
variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam model; (6) Aktivitas merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya
terhadap loyalitas pelanggan Black Canyon Coffe Surabaya.
Kata kunci: convenience sampling, koefisien determinasi adjusted; uji asumsi klasik.

06311170 / DEWI PRATIWI
PENGARUH PRESTASI KERJA TERHADAP KOMPENSASI KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA; Pembimbing: TRIAS SETIAWATI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

This study aimed to determine the influence of work performance to compensation in Faculty of Economics, Islamic
University of  Indonesia. The information obtained from this research can be used as input for the leadership of the Faculty of
Economics in order to improve employee work performance. The data of this study is primary data obtained directly from the
questionnaire distributed to 100 respondents.  Respondents include permanent and temporary employees of Faculty of
Economics, Islamic University of Indonesia. The models of analysis used in this study are multiple regression models  and the
determination as well as multiple and partial correlation. To know the  significance of these variables  jointly to
compensation, F test technique was used, and to know the significance of research variables partially to compensation, t test
technique was used by using significance level of 5%.
The results of this research showed that jointly reliability variable (X1), attitude variable (X2), productivity variable (X3),
quality variable (X4), and independence variable (X5) have a significant positive influence on the compensation of economic
faculty (Y). While partially, the reliability variable (X1), attitude variable (X2), productivity variable (X3), quality variable (X4),
and independence variable (X5) have no significance influence on the compensation of economic faculty (Y).
Keywords: work performance, compensation.

06311186 / HIFNI MUHAMMAD NASIKH
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI JAMU TOLAK ANGIN SIDO MUNCUL; Pembimbing:
SUMADI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul Analisis Motivasi Konsumen dalam Membeli Jamu Tolak Angin Sido Muncul. Motivasi berpengaruh
pada pembelian, maka suatu perusahaan perlu melakukan penelitian mengenai motivasi konsumen dalam pembelian suatu
produk. Sehingga perusahaan dapat terus melakukan inovasi dalam proses produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan motivasi konsumen dilihat dari faktor harga, produk, promosi, keamanan bagi kesehatan,
pendistribusian, kemasan, citra merek, dan kepercayaan. Serta untuk mengetahui motivasi konsumen yang paling tinggi
dalam membeli jamu Tolak Angin Sido Muncul. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen pembeli jamu
Tolak Angin Sido Muncul di Kelurahan Condong Catur Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah 100
konsumen yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah
harga, produk, promosi, keamanan bagi kesehatan, pendistribusian, kemasan, citra merek, dan kepercayaan. Teknik
penarikan sampel menggunakan teknik “convenience sampling”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis varian (Anova). Penelitian dapat ditunjukkan dengan bukti hasil analisis anova diperoleh nilai Probabilitas F-hitung
(0,000)< level of significant (0,05), ada perbedaan yang signifikan antara atribut motivasi konsumen yang terdiri dari harga,
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produk, promosi, keamanan bagi kesehatan, pendistribusian, kemasan, citra merek, dan kepercayaan dalam membeli jamu
Tolak Angin Sido Muncul. Sedangkan motivator tertinggi adalah variable pendistribusian dengan skor 3,465 dengan kriteria
sangat tinggi.

06311188 / MULYADI MS
PENGARUH MOTIVASI KERJA KARYAWAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT.HONDA ANUGERAH
YOGYAKARTA; Pembimbing: BUDI SUDJIJONO, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang pengaruh motivasi kerja  terhadap  prestasi  kerja
karyawan  dengan  menggunakan  motivasi  kerja  sebagai variable  independen/  bebas  dan  variable  prestasi  kerja  sebagai
variable  dependen/terikat.  Alat  analisis  yang  digunakan    antara  lain  Analisis  Regresi  Linear  Berganda, analisis Uji t
Regresi, analisis Uji Determinsai, Uji  F (Pengujian secara serempak) dan Uji t (Pengujian secara parsial).
Hasil  penelitian    menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  motivasi  kerja  variable kebutuhan  fisiologi,  kebutuhan  rasa
aman,  kebutuhan  sosial,  kebutuhan  sosial/rasa aman, penghargaan dan aktualisasi diri terhadap prestasi kerja.
Key word: MotivasiKerja,  dan Prestasi kerja

06311196 / RIZAD JAYA WADIA
PENGARUH BRAND IMAGE,PRODUCT FEATURES DAN KUALITAS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA
PRODUCT SELULER BLACKBERRY (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA ); Pembimbing: YAZID, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Kebutuhan konsumen merupakan suatu hal yang komplek. Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh  Brand Image,Product
Features,Kualitas  Terhadap Keputusan Pembelian Pada Product Telepon Seluler Blackberry” bertujuan untuk mengetahui
apakah ada pengaruh Brand Image, Product Features, kualitas terhadap keputusan pembelian pada product seluler
Blackberry serta komponen apa yang paling kuat mempengaruhi keputusan pembelian.
Alat analisis yang digunakan adalah model regresi berganda,dan determinasi yang kemudian dilanjutkan dengan analisis
deskriptif dan analisa  statistika. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui tabulasi data dan mendeskripsikannya dalam
bentuk tulisan. Sedangkan analisa statistika dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel  Brand Image,Product
Features,Kualitas  dengan variabel keputusan pembelian baik secara serentak (uji F) maupun secara parsial (uji t).
Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan dapat diketahui secara bersamaan komponen Brand Image,Product
Features,Kualitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Adapun faktor yang paling dominan
pengaruhnya adalah brand image blackberry dapat dikenali dengan melihat tampilan menu. Semakin mempunyai pengaruh
yang positif maka semakin tinggi pula minat beli konsumen untuk membeli product telepon seluler Blackberry.

06311200 / FAURUL IKHSAN
ANALISIS PENGARUH PRODUCT QUALITY,SERVICE QUALITY,DAN PRICE TERHADAP KEPUASAN DAN
LOYALITAS KONSUMEN DI BPD DI YOGYAKARTA CABANG SLEMAN; Pembimbing: MUCHSIN MUTHOHAR,
DRS , MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh  Product Quality, Service Quality, dan Price Terhadap Kepuasan dan Loyalitas
Konsumen  di BPD DI Yogyakarta cabang Sleman”. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas
pelayanan dan harga yang diberikan BPD DI Yogyakarta cabang Sleman terhadap kepuasan dan loyalitas  nasabahnya. Selain
itu juga akan diteliti faktor yang paling berpengaruh terhadap loyalitas nasabahnya.
Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu setiap orang yang berada di
bank dan telah mengalami pengalaman dengan produk dan pelayanan bank tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk
dipilih sebagai anggota sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 100  responden. Teknik pengumpulan data adalah dengan
kuisioner.  Variabel penelitiannya adalah  Product  Quality, Service Quality  dan  Price  sebagai variabel bebas atas kepuasan
dan loyalitas konsumen. Serta, kepuasan konsumen yang menjadi variabel bebas bagi loyalitas konsumen.  Metode
pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis determinasi berganda dan analisis determinasi
parsial serta uji asumsi klasik yang  terdiri dari multikolinieritas, heterokedastisitas, dan uji normalitas data. Uji ini digunakan
agar model regresi yang dihasilkan tidak bias. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T dengan taraf Sig 5%.
Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, maka
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rumus Product Moment dan Croncbach Alpha menjadi pilihan. Dan selanjutnya untuk menguji hasil penelitian
mengguanakan alat bantu, yaitu SPSS for Windows Release 14.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara variabel  Product Quality, Service Quality, dan Price  berpengaruh  positif dan
signifikan terhadap Kepuasan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa antara variabel Product Quality, Service
Quality, dan Price  berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah baik secara langsung maupun tidak
langsung. Sedangkan  variabel Product Quality menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap loyalitas nasabah.
Kata Kunci :  Product Quality, Service Quality, Price, Kepuasan konsumen, Loyalitas Konsumen

06311205 / OKI RADHITYA VIDIANA
PENGARUH SELEBRITI ENDORSR (SHERINA ) TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK SIMPATI (STUDI
KASUS PADA MASYARAKAT CONDONG CATUR,DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA ); Pembimbing: YAZID, DRS,
MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Strategi pemasaran untuk meyakinkan konsumen adalah dengan melakukan periklanan. Agar perusahaan berhasil, suatu
perusahaan harus dapat menciptakan suatu iklan yang menarik, kreatif, dan inovatif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan
untuk membuat iklan menarik, yaitu: menjadikan selebriti sebagi endorser. Sesuai  dengan  perumusan  masalah yang ada,
penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk mengetahui pengaruh daya tarik, kepercayaan, dan keahlian selebriti endorser
(Sherina) terhadap minat beli produk SimPati yang didukungnya.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta yang pernah melihat iklan SimPati di media televisi. Teknik pengambilan sampel menggunakan  convenience
sampling (sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan). Besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100
orang. Data penelitian ini merupakan data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden
melalui kuesioner. Untuk menganalisis daya tarik, kepercayaan, dan keahlian selebriti endorser (Sherina) terhadap minat beli
produk SimPati yang didukungnya digunakan uji regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden atau masyarakat memberikan penilaian yang baik atas daya tarik
yang dimiliki oleh Selebriti Endorser (Sherina), begitu pula dengan kepercayaan yang tinggi serta memberikan penilaian yang
tinggi atas keahlian yang dimiliki oleh Selebriti Endorser (Sherina). Hasil pengujian dengan regresi linier berganda
menunjukkan variabel daya tarik, kepercayaan, dan keahlian  baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk SimPati di masyarakat Condong Catur, Depok, Sleman,
Yogyakarta. Kemudian daya tarik Selebriti Endorser (Sherina) merupakan variabel paling dominan dalam mempengaruhi
minat beli konsumen pada produk SimPati.
Kata Kunci : Daya Tarik, Kepercayaan, Keahlian, Minat Beli, Selebriti, dan Endorser

06311209 / ADE HERNAWAN
PENGARUH BUDAYA KESELAMATAN KERJA TERHADAP PERILAKU KERJA KARYAWAN PT. FORMULA LAND DI
YOGYAKARTA; Pembimbing: ACHMAD SOBIRIN, DR, MBA, AK ; Tahun: 2011
Abstrak:

This  research  is  aimed  to  get  to  know workers  safety  cultural  variable‟s influences toward PT. Formula Land workers ‟
behavior and also to know the working safety cultural variables that dominantly influence their  behavior.
Population that was used in this research is the PT. Formula Land workers‟ level that consists of: headman, bricklayer and
bricklayer assistant amount 250 workers.
This research samples were 50 respondents that had been fairly regarded represent population observed. Sample collecting
technique that is used, was convenient sampling method so that each would not have a same opportunity to be a respondent
due to its ease factor. Samples are only respondents who were found by chance and they were in locations or in a place
where the research conducted. This research used Multiple Linear Regression Analysis as the analysis model.
The research result showed that simultaneous working safety culture that consist of Top Management Commitment Variable
(X1), Working Safety Regulation and Procedure (X20, Communication (X3), Competence (X4), Working Environment (X5) and
Working Involvement (X6), had  significant influences towards working behavior of PT. Formula Land workers in Yogyakarta.
While the magnitude  of the six free variables towards officer working behavior is 69.1% while the rest of 30.9% influenced by
other variables that are not included in the research model. Among working safety cultural variables, top management
commitment was a dominant variable that affected to workers‟ behavior.
Keywords: Top management commitment; Worker‟s  behavior; Working  safety culture.
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06311213 / DWI SAPUTRI S
PENGARUH RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN LONDON BEAUTY CENTRE
YOGYAKARTA; Pembimbing: SUMADI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Perusahaan perlu menjalin hubungan baik dengan pelanggan yakni dengan program  Relationship Marketing yang bertujuan
untuk mempertahankan pelanggan dan bagaimana pelanggan tersebut dapat menjadi puas dan loyal kepada perusahaan.
London Beauty Center (LBC) sebagai salah satu badan usaha yang bergerak di bidang perawatan kecantikan juga menerapkan
program Relationship Marketing  untuk memupuk loyalitas konsumennya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui
pengaruh penerapan program relationship marketing  yang terdiri dari  customer service, loyalty program,  dan community
building yang dilakukan oleh London Beauty Center (LBC) Yogyakarta terhadap loyalitas pelanggan London Beauty Center
(LBC) Yogyakarta. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah penerapan program  relationship
marketing  yang terdiri dari  customer service, loyalty program,  dan community building  yang dilakukan oleh London Beauty
Center (LBC) Yogyakarta berpengaruh secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan London Beauty Center (LBC)
Yogyakarta, dan 2) Manakah dari ketiga program tersebut yang paling berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan London
Beauty Center (LBC) Yogyakarta
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey. Ada tiga variabel bebas dalam penelitian ini yaitu
customer service, loyalty program, dan community building dan variabel terikat adalah loyalitas pelanggan. Populasi dalam
penelitian ini adalah pelanggan yang melakukan perawatan atau transaksi dengan London Beauty Center (LBC) Yogyakarta.
Jumlah sampel adalah 200 responden dengan tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah judgmental sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel Marketing Relationship yang terdiri dari customer service (X1), loyalty
program (X2), dan community building (X3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara partial maupun bersama-sama
terhadap loyalitas konsumen LBC. Ketiga variabel inipun mempunyai pengaruh secara serempak terhadap loyalitas konsumen
LBC. Peningkatan pada  customer service (X1), loyalty  program (X2), dan  community building (X3) secara sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama akan meningkatkan loyalitas konsumen LBC. Variabel yang memiliki kontribusi paling besar
terhadap loyalitas konsumen LBC adalah variable  community building karena memiliki koefisien regresi paling besar
dibandingkan dua variabel lainnya.
Ini ditunjukan dengan angka koefisien  regresi adalah yang terbesar dengan koefisien regresi sebesar 0,192.
Kata kunci : relationship marketing, customer service, loyalty program, community building, loyalitas

06311214 / ADJIE AZHAR
PENGARUH MOTIVASI DAN PERSEPSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN(SURVEI PADA KONSUMEN
YAMAHA MIO DI YOGYAKARTA); Pembimbing: SUWARSON MUHAMMAD, DRS, H, M.A ; Tahun: 2011
Abstrak:

Banyak faktor psikologis termasuk motivasi, persepsi, dan sikap yang dapat menentukan pilihan seorang terhadap pembelian
suatu produk. Kualitas, harga dan promosi seringkali menjadi pertimbangan utama konsumen dalam membeli dan
menggunakan suatu produk.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah motivasi konsumen mengenai kualitas, promosi, dan harga
berpengaruh terhadap keputusan pembelian Yamaha Mio di Yogyakarta?; 2) Apakah persepsi konsumen mengenai kualitas,
promosi, dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Yamaha Mio di Yogyakarta?, dan 3) Apakah sikap konsumen
mengenai kualitas, promosi, dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Yamaha Mio di Yogyakarta?
Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel dependen berupa variabel keputusan pembelian dan variabel
independen yang dalam penelitian ini adalah variabel motivasi, persepsi, dan sikap konsumen mengenai kualitas, promosi,
dan harga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Yamaha Mio di Yogyakarta. Jumlah sampel yang diambil
adalah 100 orang responden dengan metode purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara terhadap Keputusan
Pembelian Yamaha Mio. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung yang signifikan.
Peningkatan pada motivasi secara parsial akan meningkatkan Keputusan Pembelian Yamaha Mio. Persepsi mempunyai
pengaruh positif dan signifikan secara terhadap Keputusan Pembelian Yamaha Mio. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang
menunjukkan nilai t hitung yang signifikan. Peningkatan pada persepsi secara parsial akan meningkatkan Keputusan
Pembelian Yamaha Mio. Sikap mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara terhadap Keputusan Pembelian Yamaha
Mio. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung yang signifikan.
Peningkatan pada sikap secara parsial  akan meningkatkan Keputusan Pembelian Yamaha Mio.
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06311224 / MERILLA WYDA K
PENGARUH DAN HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP CUSTOMER
LOYALTY(STUDY KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA);
Pembimbing: AL HASIN, DRS.,MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  dan hubungan faktor-faktor Relationship  Marketing terhadap
loyalitas  mahasiswa  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan
data sekunder. Variabel  yang  diteliti  meliputi  kepercayaan,  komitmen,  komunikasi,  dan  pengelolaan konflik, sedangkan
analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS 17. Pengambilan sampel dilakukan dengan
metode convience sampling sebanyak 42 responden.
Hasil  penelitian melalui  analisis  regresi  berganda diperoleh bahwa nilai  F adalah sebesar  7,465  dengan  tingkat  signifikasi
0,000.  Berdasarkan  hasil tersebut  dapat disimpulkan variabel kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan pengelolaan konflik
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karena tingkat signifikan sebesar 0,000 (<  0,05).  Selain  itu  hasil
penelitian  dalam analisis  regresi  berganda  memperlihatkan masing-masing variabel Relationship Marketing mempunyai
angka sebagai berikut : untuk variabel  kepercayaan dan variabel  komunikasi  yaitu 0,334 dan 0,560. Sementara  untuk
variabel  komitmen  dan variabel  pengelolaan  konflik yaitu  0,92 dan 0,192.  Maka hasil tersebut menyatakan variabel
kepercayaan dan variabel  komunikasi  berpengaruh positip terhadap  loyalitas  sebaliknya  variabel  komitmen  dan  variabel
pengelolaan  konflik berpengaruh  negatif.  Sementara  hasil penelitian  melalui  uji  parsial  diperoleh  variabel komunikasi
memiliki angka yang paling signifikan sebesar 0,001. Hal ini menggambarkan bahwa  variabel  komunikasi  paling  dominan
dalam mempengaruhi  loyalitas  mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Kata Kunci : relationship marketing, loyalitas konsumen

06311231 / FAJAR ARISANTI P.
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN JASA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN; Pembimbing: SUNARDJI DAROMI, DRS,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepuasan konsumen pada kualitas jasa yang diberikan oleh rumah
sakit terutama pada umum. Tulisan ini akan mengungkap hubungan atau pengaruh antara dimensi kualitas jasa dengan
tingkat kepuasan konsumen. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel-variabel yang terdiri dari bukti fisik, keandalan,
daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh besar terhadap kepuasan konsumen. Adapun pengaruh terbesar diberikan
oleh variabel assurance atau jaminan, sehingga untuk perbaikan kualitas jasa pada rumah sakit, akan lebih diperlukan
perbaikan-perbaikan atau pengembangan yang berkaitan dengan variabel tersebut supaya konsumen akan merasa puas.

06311232 / DEWI PURNAMA SARI
PEMIMPIN FAVORIT YANG TEGAS (STUDI KASUS BMTDHUAFA BERINGHARJO, BMT KARISMA );
Pembimbing: TRIAS SETIAWATI, DRA.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan  dan tantangan karir dari kepemimpinan direktur BMT Bina Dhuafa
Beringharjo dan direktur BMT Karisma Magelang. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan
masukan bagi pemimpin BMT Bina Dhuafa Beringharjo dan BMT Karisma Magelang.Data penelitian ini merupakan  data yang
bersifat skematik, narasi, dan uraian juga penjelasan data dari informan baik lisan maupun data tertulis.Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, pengamatan langsung atau observasi dan studi atau kajian
dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data digunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil
penelitian kualitatif dilakukan dengan trianggulasi dan member check.  Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
(1) Dengan sifat  teh mother membuat Ibu Rambe dan Ibu Ririn dapat menjalin hubungan yang baik dengan para
karyawannya.
(2) Sifat  teh pet yang ditujukkan oleh Ibu Rambe dan Ibu Ririn adalah dengan memberi keteladanan yang diberikan, menjadi
panutan bagi para karyawan  dan selalu mendorong karyawan untuk lebih berprestasi.
(3) Sifat teh sex object Ibu Rambe dan Ibu Ririn
ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk memotivasi para karyawannya.
(4) Pemimpin wanita sebagai  teh iron maiden Ibu Rambe dan Ibu Ririn mampu bersikap tegas.
(5) Dalam perjalanan karier kedua pemimpin wanita ini yaitu Ibu Rambe dan Ibu Ririn tidak mengalami marginalisasi dalam
kehidupannya, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam perjalanan karir mereka.
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(6) Kedua objek penelitian tidak mengalami kekerasan dalam kehidupannya, baik secara fisik, psikis maupun mental.
(7) Baik Ibu Rambe maupun Ibu Ririn sama-sama mengalami beban ganda dalam kehidupan rumah tangganya.
Kata kunci: kepemimpinan perempuan, ketidakadilan gender,baitul maal wattamwil

06311243 / SURYANA HENDRAWAN
PENGARUH VARIABEL MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE BLACKBERRY
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA); Pembimbing: AL
HASIN, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Era globalisasi yang menuntut kecanggihan yang ditandai dengan meningkatnya arus informasi dan teknologi yang
mendorong konsumen terutama kaula muda dalam memilih handphone khususnya merek BlackBerry.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian handphone BlackBerry.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu variabel Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3), Distribusi
(X4) dan variabel Keputusan Pembelian (Y). Data dalam penelitian ini diperoleh dari 96 responden yaitu mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang membeli dan menggunakan handphone BlackBerry.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan akan dilakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian
yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut: dengan taraf signifikan sebesar α = 0,05, hasil uji F
diperoleh Fhitung sebesar 23,407 dan probabilitas (Sig-F) sebesar 0,000<0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh dan kontribusi yang positif antara aktifitas marketing mix terhadap keputusan pembelian
pada produk BlackBerry. Dengan koefisien adjusted R sqaure = 0,507 menunjukkan variabel bebas secara bersama– sama
mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 50,7% sisanya sebesar 49,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian. Hasil koefisien korelasi berganda sebesar 0,712. Nilai ini cenderung mendekati angka 1
sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara marketing mix dengan keputusan pembelian
handphone BlackBerry. Dengan menggunakan Uji Koefisien determinasi parsial (r2) diperoleh besarnya pengaruh variabel
Produk sebesar 17,4%, Harga sebesar 13,5%, Promosi sebesar 6,4%, Distribusi sebesar 10,3% terhadap keputusan pembelian.
Dari analisis keempat variabel tersebut di atas koefisien determinasi parsial terbesar ditunjukkan oleh variabel Produk
sebesar 17,4%. Hasil ini berarti untuk variabel Produk mempunyai pengaruh dominan terhadap Keputusan pembelian. Dan
dengan besarnya pengaruh variabel marketing mix terhadap keputusan pembelian sebesar 50,7%, maka dapat disimpulkan
bahwa strategi pemasaran yang digunakan BlackBerry adalah Strategi Marketing Mix (Product, Price, Place, Promotion).
Kata Kunci : Marketing Mix, Keputusan Pembelian, BlackBerry

06311247 / MOHAMMAD AZHARI
ANALISIS PENGARUH SIKAP,NORMA SUBYEKTIF DAN KONTROL PERILAKU MAHASISWA TERHADAP MINAT
BELI KARTU PEDANA AS TELKOMSEL DI YOGYAKARTA(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UII);
Pembimbing: YAZID, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap pembentukan minat beli konsumen kartu As
Telkomsel dan untuk menganalisis pengaruh norma subyektif dan kontrol perilaku terhadap pembentukan minat beli
konsumen kartu As Telkomsel.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian survey dengan subjek penelitian ini adalah kartu As Telkomsel. Adapun objek
penelitian adalah konsumen kartu As Telkomsel yang diambil dengan menggunakan metode pengambilan convinience
sampling sebanyak 100 responden. Pengumpulan data menggunakan instrumen pertanyaan terstruktur atau kuesioner.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan
menggunakan regresi linier berganda dan univariate of variance analysis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Terdapat pengaruh secara parsial yang positif dan signifikan dari variabel sikap
konsumen, norma subyektif dan kontrol perilaku, dan interaksi antara sikap konsumen dan norma subyektif dan kontrol
perilaku terhadap pembentukan minat beli konsumen kartu As Telkomsel. (2) Sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku,
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hal ini ditunjukkan dengan F-hitung sebesar 457,157 dengan
probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0,000 lebih kecil dari level of significant yang telah ditentukan (0,05). Dengan
menganalisis nilai adjusted R2 regresi linier berganda terbukti bahwa kehadiran variabel kontrol perilaku sungguh signifikan
pada variabel minat beli. Awalnya nilai adjusted R2 sebesar 0,488 dan setelah dimasukkan variabel kontrol perilaku nilai
adjusted R2 meningkat menjadi 0.949 sedemikian sehingga terjadi peningkatan 0.461 atau 46,1%. Angka-angka ini
bersesuaian dengan hasil analisis menggunakan General Linear Model (Univariate of Variance Analysis).
Kata Kunci :  sikap, minat beli, norma subyektif, kontrol perilaku
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06311254 / MOCHAMAD IRKHAM MUKHARRAM
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK,KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN DAN
LOYALITAS KONSUMEN PADA BEBEK GORENG PAK H.SLAMET KARTASURA; Pembimbing: SUWARSONO,
DRS, MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Jasa dan Harga terhadap Kepuasan dan Loyalitas
Konsumen Pada Bebek Goreng Pak H. Slamet Kartasura  secara garis besar membahas  atribut-atribut yang mempengaruhi
kepuasan dan loyalitas  konsumen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya  adalah kualitas produk, kualitas
jasa, dan harga merupakan variabel bebas dari kepuasan dan loyalitas konsumen. Sedangkan kepuasan konsumen
merupakan variabel antara. Variabel terikatnya yaitu loyalitas konsumen.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 responden yang dianggap cukup mewakili populasi yang  diteliti.
Teknik penarikan sampel  menggunakan convenience sampling, yaitu dengan memilih responden secara cepat yang artinya
pada saat itu langsung ditemui oleh peneliti dalam hal ini penarikan sampling dilakukan dengan memilih konsumen yang saat
itu sedang mengkonsumsi masakan Bebek Goreng Pak H.Slamet Kartasura. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis  uji regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil analisis regresi linier model 1 dan 2 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel kualitas produk,
kualitas  jasa, dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen dan secara keseluruhan kualitas
produk, kualitas jasa, harga dan kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen pada Bebek
Goreng Pak H. Slamet Kartasura.
Kata kunci : Kualitas Produk, Kualitas Jasa, Harga, Kepuasan dan Loyalitas Konsumen

06311257 / RIVQY ABDUL HAKIM
PENGARUH HEDONIC PRODUCT, BRAND LOVE, DAN SELF-EXPRESSIVE BRAND PADA KOMUNIKASI WORD-
OF-MOUTH POSITIF DAN BRAND LOYALTY
(STUDI PADA KONSUMEN BLACKBERRY YOGYAKARTA); Pembimbing: AL HASIN.,DRS.,MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Brand Love dan Pengaruh Brand Love pada Komunikasi
Word-of-Mouth Positif dan Brand Loyalty” menggunakan referensi artikel  “Some Antecedents and Outcomes of Brand Love”
yang ditulis oleh Carroll dan Ahuvia (2006). Penelitian ini menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi  brand  love  yaitu
hedonic product  dan  self-expressive brand  dan pengaruh  brand  love  pada  komunikasi  word-of-mouth  positif dan  brand
loyalty. Penelitian  diadakan di   lokasi - lokasi strategis tempat berkumpulnya mahasiswa di Kabupaten Sleman Yogyakarta,
Indonesia.   Penelitian ini bertujuan untuk  menganilisis  pengaruh  (negatif ataupun postif) dari variabel -variabel indepen
den  pada variabel dependen  secara signifikan. Seperti menganalisis pengaruh  brand love  pada  brand loyalty  dan  word-of-
mouth  positif; pengaruh hedonic product pada brand love dan brand loyalty; pengaruh self-expressive brand pada brand
love dan word-of-mouth positif.
Metode penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah   metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan terkait
dengan uraian dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari daftar pernyataan dengan didukung teori -teori kemudian
disusun dalam bentuk tabel modulasi dan diikhtisarkan. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji apakah terdapat
pengaruh yang signifikan antar komponen variabel brand love, hedonic product, dan self-expressive brand pada komunikasi
word-of-mouth positif dan brand loyalty. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan  software SPSS  for Windows
17.0. Hasil  yang diperolah  dari penelitian  mendapat  temuan mendukung hipotesis bahwa  brand love  berpengaruh positif
pada  brand loyalty,  dan juga pada  +WOM. Kemudian hedonic product berpengaruh positif pada  brand love,  akan tetapi
hedonic product  berpegaruh negatif pada  brand loyalty.  Temuan selanjutnya,  self-expressive brand berpengaruh positif
pada +WOM dan band love.
Kata kunci : Brand Love, Word-of-Mouth Positif, Brand Loyalty

06311261 / AIDIL HAFIED AKHMAD
ANALISIS PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.GRIYA KRIYASTA NUGRAHA
YOGYAKARTA; Pembimbing: TRIAS SETIAWATI, DRA,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi  ini berjudul ‘analisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT. Griya Kriyasta Nugraha Yogyakarta”
(PT.GKNY) penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaruh pelatihan on the job  dan off the job terhadap kinerja
karyawan di PT.GKNY, (2) variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT.GKNY. penelitian ini
menggunakan data primer dengan 100 responden yang menjawab mengunakan kuesioner. Metode pengumpulan data
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menggunakan kuesioner. Model analisis ini menggunakan regresi, uji F, uji t, dan asumsi klasik Hasil dari penelitian ini
menjelaskan bahwa variabel pelatihan on teh job training (X1) dan pelatihan off teh job training (X2) berpengaruh terhadap
kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa jika pelatihan on teh job dan pelatihan off teh job mengalami peningkatan, maka
kinerja karyawan PT.GKNY juga akan mengalami peningkatan, nilai koefisien beta variabel pelatihan on teh job training (X1)
yang paling besar di bandingkan nilai koefisien beta variabel pelatihan off teh job (X2), sehingga pelatihan on teh job yang
paling dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan PT.GKNY, nilai R2 (koefisien determinasi) sebesar 0,701 artinya
variabel dependen (Y) dalam model yaitu kinerja karyawan PT.GKNY di jelaskan oleh variabel independen (X) yaitu pelatihan
on teh job training (X1) dan pelatihan off teh job training (X2) sebesar 70,1 persen, sedangkan sisanya sebesar 29,9 persen di
jelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil penelitian ini akan berguna bagi PT.GKNY dalam mengambil kebijakan yang
berhubungan dengan sumber daya manusia.
Kata kunci  :  Pelatihan On the job training,p  off the job training, kinerja karyawan

06311264 / ADITYA WAHYU DEWONOTO
ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA
KARYAWAN BAGIAN BENGKEL PT. SUMBER BAHTERA MOTOR (NASMOCO) CABANG JANTI YOGYAKARTA;
Pembimbing: MUSLICH B. L., DRS., MM. ; Tahun: 2011/2012
Abstrak:

This research was “Effect of Financial Compensation and Non-Financial Compensation on employees Job Performance of
Service Division at PT. Sumber Bahtera Motor (Nasmoco), Janti Yogyakarta.” This research was aimed at (1) To find out the
effect of Financial Compensation and Non-Financial Compensation to the employees Job Performance at service division
while individualy (partial), (2)
to find out the effect both of Financial Compensation and Non-Financial Compensation to the employees Job Performance at
service division at PT Sumber Bahtera Motor (Nasmoco). This research was quantitative-qualitative research. This called
quantitative because it used data gathering technique which was questioners distributed to 45 respondens and processed
used SPSS 17. This research used multiple linear regression analysis instrument with some test instruments in it, some of
them were F-test to find out the effect both of Financial Compensation and Non-Financial Compensation to the employees
job performance and t-test to find out the effect of Financial Compensation and Non-Financial Compensation to the
employees job performance at workshop division while individualy (partial).
The result of this research showed that there was effect individualy (partial) from the Financial Compensation, and Non-
Financial Compensation to the employees job performance, the amount of the influence of Financial Compensation (X1) to
the employees job performance could be seen in the increasd of Adjusted R square at 23 percent, and the influence of Non-
Financial Compensation (X2) to the employees job performance could be seen in the increase at 10 percent, so that variabel
Financial Compensation gave bigger effect compared with Non-Financial Compensation. While simultan both were effect the
employees job performance at PT. Sumber Bahtera Motor (Nasmoco), Janti Yogyakarta. From the result, the management
had to pay more attention to the distribution of Non-Financial Compensation, and increased Financial Compensation for the
company so that the job performance would be more productive.
Keyword : Financial Compensatin, Non-Financial Compensation, Job Performance

06311265 / NURRIYAH ALFI YANTI
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN BERDASAR ATRIBUT PRODUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP
LOYALITAS PELANGGAN SHAMPO DOVE HAIRTHERAPY DI YOGYAKARTA; Pembimbing:
SUWARSONO.,DRS.,MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian dengan judul  ”Analisis Tingkat Kepuasan  Konsumen Berdasar Atribut Produk dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas
Pelanggan Shampo Dove airtherapy di Yogyakarta”  ini  bertujuan untuk menjelaskan tingkat kepuasan pelanggan terhadap
produk Shampo Dove Hairterapy berdasar atribut produk dan untuk menjelaskan hubungan antara kepuasan pelanggan
terhadap loyalitas pelanggan produk Shampo Dove Hairterapy Di Yogyakarta.
Ada delapan Variabel yang dihubungkan dalam penelitian yaitu Variabel  Kemasan, Variabel Harga, Variabel Kualitas, Variabel
Aroma, Variabel Kemudahan, Variabel Fungsional, Variabel Emosional, dan Variabel Loyalitas Konsumen.
Data  penelitian  diperoleh  dengan cara menyebarkan angket serta wawancara yang dilakukan selama bulan Oktober 2010.
Adapun populasi penelitian ini adalah responden yang menggunakan Shampo Dove Hairterapy Di Yogyakarta yang memiliki
kriteria tertentu yaitu konsumen yang pernah menggunakan atau sedang menggunakan Shampo Dove Hairterapy lebih dari
satu tahun pemakaian. Angket dibagikan kepada 96 responden secara   accidental sampling  yaitu responden yang kebetulan
ada, dalam arti siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang tersebut
sesuai dengan sumber data. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda.
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Dari hasil pengujian analisis Regresi Linier Berganda, terbukti secara keseluruhan kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap
Shampo Dove Hairterapy adalah memuaskan. Penilaian tertinggi pada dimensi kepuasan terjadi pada atribut fungsional,
selanjutnya diikuti oleh atribut kemudahan, atribut kualitas, atribut emosional, atribut kemasan, atribut rasa, dan terakhir
adalah atribut harga. Sehingga variabel kepuasan sangat berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas konsumen.
Kata kunci : Kepuasan, Atribut, Fungsional, dan Loyalitas.

06311267 / SUPOMO
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MOBIL HONDA JAZZ
DI YOGYAKARTA; Pembimbing: SUWARSONO, DRS, MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mobil Honda Jazz Di Kota
Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya Atribut produk ikut menentukan tercapainya tujuan
perusahaan. Konsumen akan mempertimbangkan berbagai faktor berkaitan dengan produk. Dengan menentukan atribut –
atribut apa saja yang dapat mempenaruhi perilaku pembelian maka dapat diketahui Atribut mana yang sudah sesuai maupun
belum sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dimana selanjutnya perusahaan dapat mengembangkan dan
menyempurnakan produknya agar lebih memuaskan konsumen dan tujuan perusahaan agar dapat tercapai.
Penelitian dilakukan pada Mobil Honda Jazz. Populasi yang diteliti adalah konsumen yang pernah membeli Mobil Honda Jazz
di Yogyakarta. Sampel yang digunakan 96 responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi Desain, Harga,
Kualitas dan Fitur. Metode pengambilan sampel menggunakan Conveinence sampling dengan tehnik analisis deskriptif dan
statistik meliputi analisis regresi berganda, Pengujian hipotesis dengan uji secara serentak atau uji F, pengujian hipotesis
dengan uji parsial atau uji t dan analisis koefisien determinasi berganda.
Atribut produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian Mobil Jazz. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik
lebih besar dari t-tabel. Besar pengaruh variabel Desain (X1), Harga (X2), Kualitas (X3), dan Fitur (X4), terhadap keputusan
pembelian Mobil Jazz (Y) sebesar 0,634. Besar pengaruh variabel masing-masing Atribut Produk terhadap Keputusan
Pembelian Mobil Honda Jazz yaitu untuk ; Koefisien Korelasi antara variabel Desain (X1) dengan keputusan pembelian Mobil
Jazz (Y) sebesar 0,210, hal ini berarti korelasinya rendah, koefisien korelasi antara variabel  Harga (X3) dengan keputusan
pembelian Mobil Jazz (Y) sebesar 0,156, hal ini berarti Korelasinya rendah, Koefisien Korelasi antara variabel  Kualitas (X2)
dengan keputusan pembelian Mobil Jazz (Y) sebesar 0,250, hal ini berarti Korelasinya cukup kuat, dan Koefisien Korelasi
antara variabel Fitur (X4) dengan keputusan pembelian Mobil Jazz (Y) sebesar 0,235, hal ini berarti Korelasinya rendah.

06311290 / YUDHI HIMAWAN
PENGARUH KEADILAN ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PELAKSANA DI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(DJP)DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; Pembimbing:
DR.ACHMAD SOBIRIN, MBA, AK ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  keadilan  organisasi terhadap kepuasan, pengaruh kepuasan
terhadap kinerja dan mengetahui pengaruh keadilan organisai secara tidak langsung terhadap kinerja melalui kepuasan kerja
pegawai pelaksana di Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
seluruh pegawai pelaksana di Kantor Wilayah  DJP  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  berjumlah  95  orang.  Sampel
penelitian ini adalah 76 responden yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang  diteliti.  Teknik penarikan  sampel
menggunakan  metode  convininence sampling, maka setiap orang tidak akan mempunyai kesempatan yang sama untuk
dijadikan  responden,  karena  berdasarkan  faktor  kemudahan sehingga  sampel hanya  responden  yang  kebetulan
ditemukan  dan  berada  di  lokasi  atau  di  tempat penelitian  ini  dilakukan.  Model  analisis  yang  digunakan  dalam
penelitian  ini adalah Analisis Regresi Linier Linier dan Analisis Jalur (Path Analysis).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bahwa  secara parsial  keadilan organsiasi  pegawai berpengaruh  signifikan  terhadap
kepuasan  kerja  pegawai pelaksana  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal  Pajak  (DPJ)  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan  hasil  regresi  linier  sederhana, menunjukkan  bahwa variabel  kepuasan  kerja  berpengaruh  signifikan
terhadap  kinerja  pegawai pelaksana  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DPJ)  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Hasil
analisis  jalur  menemukan  bahwa  keadilan  organisasi merupakan  variabel  yang  cenderung berpengaruh  langsung
terhadap  kinerja pegawai DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kata Kunci: Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai
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06311299 / AHMAD ZAKI NEZAR
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PT.BANK BNI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA TERHADAP KEPUASAN
NASABAH; Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis  kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di PT.  BANK  BNI  SYARIAH
CABANG  YOGYAKARTA  yaitu  di  Jalan  Kusumanegara  No 112  Yogyakarta.Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  kualitas  pelayanan yang  terdiri  dari  reliability,  responsiveness,  assurance,  emphaty  dan  tangibles  serta  tingkat
kepuasan  nasabah.  Variabel-variabel  tersebut  digunakan  untuk  mengukur  Tingkat Kepentingan  dan  Tingkat  Penilaian
konsumen  terhadap  kualitas  pelayanan  yang  diberikan perusahaan.
Untuk melihat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dilakukan dengan analisis  deskriptif.analisis  GAP,
analisis  diagram  kartesius.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  konsumen  belum  merasa  puas  dikarenakan  masih
terdapat  GAP  yang  negatif antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh
konsumen hal  ini  dapat  dilihat  dari  kelima  dimensi  (Reliability,  Responsiveness,  Emphaty,  Assurance, dan  Tangibles)
Bank  Syariah  BNI Yogyakarta belum mampu memenuhi harapan bagi konsumennya,  karena  antara  rata-rata  pelayanan
yang  diharapkan  (3,47)  lebih  besar  dari rata-rata  pelayanan  yang  dirasakan  (2,93),  ditunjukkan  dengan  rata-rata
kesesuaian  sebesar 84,31%.  Hal  ini  artinya  terdapat  perbedaan  antara  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh Bank
Syariah BNI Yogyakarta dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen.  servis kendaraan serta tindakan yang diambil
saat pelanggan membutuhkan; perhatian kepada setiap keluhan  pelanggan;  serta  kebersihan,  kerapihan  dan  kenyamanan
ruangan.  Dimensi  yang paling perlu  mendapatkan  perhatian  adalah  tangibles  karena  terdapatnya  gap  yang  paling
besar. Dari GAP tersebut dapat diketahui bahwa Dimensi yang paling memuaskan konsumen adalah dimensi reliability karena
terdapat GAP yang paling kecil.

06311304 / EKO SUJARWO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN DAN
LOYALITAS PELANGGAN WARKOP SEMESTA YOGYAKARTA; Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA.,MM ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Perilaku  konsumen  merupakan  hal  yang    kompleks dan  diperlukan  suatu  cara yang tepat agar dapat memberikan
kepuasan kepada mereka. Pelanggan adalah aset bagi perusahaan,  sehingga  informasi  mengenai  apa  yang  menjadi
kebutuhan  dan  keinginan konsumen  menjadi  sangat  penting  terutama  untuk membentuk  loyalitas.  Penelitian berjudul
“Analisis  Pengaruh  Kualitas  Produk,  Kualitas  Layanan,  dan  Harga  Terhadap Kepuasan  dan  Loyalitas  Pelanggan  Warkop
Semesta  Yogyakarta”  bertujuan  untuk menjelaskan pengaruh kuallitas produk, kualitas layanan, dan  harga terhadap
kepuasan dan  loyalitas  konsumen,  serta  mencari  variabel  yang  paling  kuat  mempengaruhi kepuasan dan loyalitas
konsumen.
Obyek  yang  diteliti  adalah  sebagian  pelanggan  yang  telah  memesan  atau membeli  di  Warkop  Semesta  Yogyakarta,
sedangkan  variabel  yang  diteliti  adalah kualitas  produk,  kualitas  layanan,  harga,  kepuasan  dan  loyalitas.  Data  yang
digunakan adalah  data  primer  melalui  kuesioner  atau  angket  yang  disebarkan  langsung  kepada pelanggan  yang  telah
memesan  atau  membeli  produk  Warkop  Semesta  Yogyakarta. Pengujian statistik dengan menggunakan analisis Structural
Equation Modelling (SEM).
Dalam  penelitian  ini  diketahui  bahwa pengaruh  variabel  kualitas produk  secara langsung  terhadap  loyalitas  mempunyai
bobot  sebesar  0,022.  Sedangkan  besarnya pengaruh  tidak  langsung  kualitas  produk  terhadap  loyalitas  melalui
kepuasan  sebesar 0,106.  Pengaruh  variabel  kualitas  layanan  secara  langsung  terhadap  loyalitas mempunyai bobot
sebesar 0,166. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung kualitas layanan  terhadap  loyalitas  melalui  kepuasan  sebesar
0,205.  Pengaruh  variabel  harga secara  langsung  terhadap  loyalitas  mempunyai  bobot  sebesar  0,118. Sedangkan
besarnya  pengaruh  tidak  langsung  harga  terhadap  loyalitas  melalui  kepuasan  sebesar 0,625.  Dengan  demikian,  adanya
variabel  kepuasan  sebagai  variabel  intervening menguatkan  pengaruh  kualitas  produk,  kualitas  layanan,  dan harga
terhadap  loyalitas pelanggan.
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06311306 / ADITYA NUGRAHA SIS
ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK DARI PRODUK FRESTEA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
KONSUMEN DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA; Pembimbing: MURWANTO SIGIT,
DRA, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Ekuitas Merek dari Produk Frestea terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Islam
Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel ekuitas  merek terhadap keputusan
pembelian konsumen dan untuk mengetahui variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian
konsumen.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada
responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampling dimana pengambilan
elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili
populasi. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden.
Variabel penelitian adalah variabel ekuitas merek yang meliputi persepsi kualitas, kesadaran merek, asosiasi merek, dan
loyalitas merek sebagai variabel independen dan keputusan pembelian  konsumen sebagai variabel dependen.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis korelasi berganda dan determinasi
berganda serta analisis korelasi parsial dan determinasi parsial. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf
signifikan 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui hasil uji secara simultan atau uji F maupun uji secara parsial atau uji t
membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel ekuitas merek terhadap keputusan pembelian konsumen.
Dari hasil analisis koefisien determinasi parsial dapat diketahui bahwa variabel  loyalitas merek memberikan pengaruh yang
dominan tehadap keputusan pembelian.
Kata kunci: Ekuitas Merek, Keputusan Pembelian.

06311332 / WAHYU LANI AGUSTINA
PENGARUH BRAND EQUITY TAMAN LAUT BUNAKEN TERHADAP CALON WISATAWAN UNTUK BERKUNJUNG
(STUDI KASUS MAHASISWA UII YK); Pembimbing: SUMADI, DRS.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Brand Equity Taman Laut Bunaken terhadap calon wisatawan untuk berkunjung”. Penelitian ini
dilakukan pada mahasiswa UII Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel ekuitas merek
terhadap minat berkunjung dan untuk mengetahui variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi minat berkunjung
calon wisatawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang
dibagikan kepada responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampling dimana
pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel
tersebut mewakili populasi. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden.
Variabel penelitian adalah variabel ekuitas merek yang meliputi persepsi kualitas, kesadaran merek, asosiasi merek, dan
loyalitas merek sebagai variabel independen dan minat berkunjung sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data dan
analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis korelasi berganda dan determinasi berganda serta analisis korelasi
parsial dan determinasi parsial. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa melalui hasil uji secara simultan atau uji F maupun uji secara parsial atau uji t membuktikan
bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel ekuitas merek terhadap minat berkunjung calon wisatawan. Dari hasil
analisis koefisien determinasi parsial dapat diketahui bahwa variabel kesadaran merek memberikan pengaruh yang dominan
tehadap minat berkunjung.
Kata kunci: Ekuitas Merek, Minat Berkunjung.

06311341 / AKBAR KUSUMOWIBOWO
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA
TOKO ROTI DAN KATERING ASLI DI YOGYAKARTA; Pembimbing: SUWARSONO.,DRS.,MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul  “ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN
PADA TOKO ROTI DAN KATERING ASLI DI YOGYAKARTA”. Yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas pelayanan
terhadap loyalitas pelanggan Toko Roti dan Katering ASLI, kemudian untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan
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terhadap kepuasan konsumen Toko Roti dan Katering ASLI, selanjutnya untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan
kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan Toko Roti dan Katering ASLI.
Penelitian ini mengambil sampel para konsumen Toko Roti dan Katering ASLI di Kota Yogyakarta, dengan menggunakan
teknik  convenience sampling.
Pengujiaan dilakukan dengan menggunakan program  SPSS for windows release 13.00 yaitu  dengan metode uji regresi linear,
uji t, uji f, koefisien determinasi, analisis korelasi berganda dan korelasi parsial. Penelitian ini melibatkan 96 responden
dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap
loyalitas pelanggan Toko Roti dan Katering ASLI. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Toko Roti dan Katering ASLI, selain itu penelitian ini juga
menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan yang diinteraksikan Dengan kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen Toko Roti dan Katering ASLI.
Kata kunci: Kualitas karyawan, Kepuasan, Loyalitas "

06311342 / RENDRA WISMOYOMURTI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT ADOPSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI MOBILE
BANKING DI BSM KCP URIP SUMOHARJO SURAKARTA; Pembimbing: DRA BUDI ASTUTI, M.SI. ; Tahun:
2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengetahui pe ngaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dukungan pemerintah
dan kepercayaan secara simultan dan parsial terhadap minat nasabah untuk menggunakan teknologi  Mobile Banking  serta
mengetahui diantara variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dukungan pemerintah dan kepercayaan
yang dominan berpengaruh terhadap minat na sabah untuk menggunakan teknologi  Mobile Banking. . Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah semua individual yang sudah menggunakan layanan  Mobile Banking dalam
bertransaksi. Sampel penelitian ini adalah 96 nasabah pengguna  Mobile Banking di BSM Cabang Urip Sumoharjo Surakarta.
Teknik  penarikan sampel menggunakan  “Purposive Sampling”, yaitu metode pengambilan sampel  dengan kriteria tertentu
yaitu nasabah di BSM Cabang Urip Sumoharjo Surakarta yang telah menggunakan dan mengoperasioanalkan  Mobile Banking
minimal 1 tahun terakhir, sehingga diharapkan telah memiliki informasi yang cukup, serta telah berusia dewasa yaitu
berumur antara 17 - 45 tahun, yang diharapkan mampu memberikan pendapat yang realistis. Teknik Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda Hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif signifikan
persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dukungan pemerintah dan kepercayaan baik secara serentak maupun
secara parsial terhadap penggunaan Mobile Banking di BSM KCP Urip Sumoharjo Surakarta.  Hasil yang lain menemukan
bahwa Persepsi Manfaat merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap penggunaan Mobile Banking, yaitu
sebesar 12,8%. N ilai ini paling besar jika dibandingkan koefisien korelasi determinasi parsial variabel yang lain, yaitu persepsi
kemudahan penggunaan sebesa r 8,8%, dukungan pemerintah sebesar 8,1%, dan kepercayaan sebesar 4,4%.
Kata Kunci :  persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dukungan pemerintah, kepercayaan dan  minat
menggunakan Mobile Banking

06311348 / HENDRI ANDRIA SEPTIAN
PENGARUH SEMANGAT KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PERUSAHAAN LOTTE MART
YOGYAKARTA DENGAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING; Pembimbing: TRIAS SETIAWATI,
DRA., MSI ; Tahun: 2011
Abstrak:

This research revealed the result from the study which was analyzing about the influence of Working Spirit to employees
work Productivity with Discipline Work as intervening variable at the company of Lotte Mart Yogyakarta. The aim of this
research was to find out whether the Working Spirit had positive and significant influences towards Working Discipline. The
second was to find out whether the Working Discipline had positive and significant influences towards Productivity, and the
third was to find out whether the Working Spirit indirectly had positive and significant influences towards Productivity. The
variables examined are variables of Working Spirit as independent variable, Productivity as dependent variable, and working
Discipline as intervening variable. The method used was distributing questionnaires to the employees of the Company of
Lotte Mart Yogyakarta. Analysis instrument used was path analysis, by committing the steps of assessment of normality,
outlier, multicolinearity and singularity, goodness of fit index and regression weight.  From the research it is found out that
Working Spirit has positive and significant influence towards Working Discipline. Working Discipline has positive and
significant influence Productivity. Working Spirit indirectly has positive and significant influence towards Productivity. Thus,
all hypothesizes in this thesis are answered. From the result of the hypothesizes answers, there are some suggestions that
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have to be concern. The first is that the Working Spirit is an essential thing in increasing the employees’ Productivity, then
how to implement stronger control for not assume inconsequentially of small mistake so that can become bad habit. The
second is to improve the level of Working Spirit and Discipline of the employees, it needs a direct approach from the leader
that is constructive so that the employees feel that they are esteemed, to be cared for and the employees’ performance
increased. The third suggestion from this research is the importance of open communication between the superior and
subordinates, vertically and horizontally so that the employees do not feel disrespectful, so that the employees do not
committing unfavorable thins and degrading their Working Spirit and Working Discipline.
Keywords: Working Spirit, Working Discipline, Productivity, Lotte Mart

06311350 / NUR AZKA LATHIF
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES,PRODUCT FEATURES DAN HARGA TERHADAP MOTIVASI PEMBELIAN
TELEPON SELULER MEREK SAMSUNG (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA); Pembimbing: YAZID, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen terhadap suatu produk diperkirakan tidak jauh dari pengaruh strategi
pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam persaingan yang  begitu  ketat  seperti  saat  ini,  maka  produsen
dituntut  banyak  melakukan  riset  terhadap perilaku  konsumen  sehingga  perusahaan  dapat  menentukan  kebijaksanaan
dalam  strategi pemasaran  yang  efektif  sehingga  dapat  mencapai  sasaran  atau  target  penjualan  yang  ditetapkan oleh
perusahaan. Dalam perkembangan pemasaran tidak lagi mengarah pada fisik suatu produk tapi sudah melangkan pada
intangible side suatu produk itu sendiri. Hal ini mengarah pada kekuatan merek. Total  nilai  suatu  merek  dari  berbagai
katagori  produk  dan  jasa  terdiri  dari  tiga  komponen.
Komponen  pertama  adalah  fisik  suatu  produk  yang  dapat  di  identifikasi  dan  bahkan  ditiru oleh pesaing, kompenen ini
biasa disebut product Features. Komponen yang kedua adalah komponen klasik  yaitu  harga.  Sedangkan  komponen  yang
ketiga adalah  nilai  intrisik  yang  diasosiasikan dengan  nama  merek  seperti  image,  kepercayaan,  performa  yang
konsisten (the  intangible)  dan lain  sebagainya,  komponen  ini  disebut  dengan brand  Images.  Ketiga  komponen  tersebut
mempengaruhi  terhadap  motivasi membeli  yang  dibuat  konsumen.  Oleh  karena  itu  penulis bermaksud  untuk
mengetahui  apakah  ketiga  komponen  tersebut  memberikan  pengaruh  yang positif  dan  signifikan  terhadap  keputusan
konsumen  dalam  membeli  telepon  seluler  merek Samsung,  dimana  penulis  menggunakan  mahasiswa  FE  UII  sebagai
obyek  penelitian.  Hal tersebut dengan pertimbangan penulis menganggap sosok mahasiswa merupakan konsumen yang
pintar  dan  memiliki  karateristik  yang  tersendiri,  karena proses  motivasi pembelian  yang dilakukan  oleh  mahasiswa
sangatlah  menarik.  Hal  tersebut  disebabkan  referensi  produk  yang dimiliki  oleh  mahasiswa  sangatlah  luas,  selain itu
mahasiswa  dihadapkan  dengan  jiwa  muda yang selalu haus untuk mencoba kecanggihan akan sesuatu produk tetapi disisi
lain dihadapkan pada masalah harga.
Dalam  memecahkan  masalah  tersebut  penulis  menggunakan  pendekatan  ilmu  perilaku konsumen dan menggunakan
analisis regresi berganda, uji serentak atua uji F, uji secara parsial atau uji t dan analisis koefisien determinasi berganda.
Berdasarkan hasil kuisoner dan wawancara yang  dilakukan  penulis  guna  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  serta
dengan  pendekatan  ilmu dan alat analisis tersebut dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang positif dari ketiga komponen
yaitu Brand  Images, Product  Features dan  Harga  terhadap  motivasi pembelian.  Hal  ini dibuktikan lebih lanjut ketika
menguji hipotesa melalui hasil uji serentak atau uji F maupun uji secara  parsial  atau  uji  t  yang  membuktikan  bahwa  ada
pengaruh  yang  positif  secara  signifikan terhadap motivasi pembelian. Dari hasil analisis pula dapat diketahui bahwa
komponen Product Features memberikan  pengaruh  yang  dominan  tehadap  motivasi pembelian.  Sedangkan  dari hasil
analisis  koefisien  determinasi  berganda  didapat  bawa  ketiga  komponen  mempunyai hubungan yang sangat erat dan
memberikan pengaruh sebesar 51% terhadap motivasi pembelian.

06311361 / KHARISMA SENDA A.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FREKUENSI BELI KONSUMEN PADA SUPERMARKET
PAMELA VI YOGYAKARTA; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS., MBA. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Setiap manusia selalu berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup dengan sebaik-baiknya. Usaha pemenuhan
kebutuhan dan keinginan tersebut akan menyebabkan penawaran barang semakin komplek baik dari segi macam maupun
jumlahnya. Keadaan tersebut berdampak positif bagi dunia eceran yang ada di Indonesia mulai dari pertokoan sampai
supermaket. Sekarang banyak pertokoan yang merubah tokonya menjadi sepermaket dengan tujuan agar memudahkan
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-harisecara praktis.
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Di Yogyakarta sudah banyak terdapat beberapa  supermaket diantaranya Supermaket Matahari, Supermaket Hero,
Supermaket Super Ekonomi, Supermaket Ramai, Mirota Kampus, termasuk supermarket Pamella VI dan masih banyak yang
lainnya. Dengan munculnya berbagai supermaket ini menyebabkan persaingan antara supermaket yang lainnya semakin
ketat sehingga mendorong setiap supermaket untuk berusaha meningkatkan kualitas strategi mixnya untuk menjaring luas
permintaan pasar.
Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran dimana variabel
dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Variabel marketing mix
terdiri dari strategi produk, strategi harga, penyaluran atau distribusi dan promosi Teknik sampling yang digunakan adalah
purposive sampling  yaitu penelitian hanya ditujukan kepada konsumen yang berbelanja di supermarket Pamella VI. Sampel
yang  purposive  adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Peneliti akan
berusaha agar dalam  sampel terdapat wakil-wakil segala lapisan populasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Kata kunci: marketing mix, purposive sampling, Supermarket Pamella VI "

06311365 / FIRMAN ABADI
ANALISIS PENGARUH BRAND TRUST TERHADAP ONLINE SHOPPING PASAR TANAH ABANG JAKARTA;
Pembimbing: BUDI ASTUTI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  mengungkapkan  hasil  dari  studi  yang  menganalisa tentang pengaruh brand trust terhadap online shopping
pada pasar Tanah Abang. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  brand  characteristic, company
characteristic  dan  consumer  brand  characteristic  terhadap  Online Shopping  pasar tanah  abang  Jakarta,  dengan  variabel
yang  diteliti  adalah variabel  company  characteristic  dan consumer  brand  characteristic  sebagai variabel  independen.
Variabel  online  shopping  sebagai  variabel  dependen.  Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda.
Hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  signifikansi  harga terhadap  frekuensi  membeli  konsumen  adalah
sebesar 0,032.  Karena  0,032  < 0,05  (tingkat  signifikansi  yang  ditentukan),  maka  pengaruh  yang  terjadi  adalah
signifikan dan positif, dengan begitu Ha diterima atau Ho ditolak. Artinya Brand Characteristic  berpengaruh  positif  terhadap
online  shopping.  Dalam  penelitian ini  diketahui  bahwa  tingkat  signifikansi  harga  terhadap  frekuensi  membeli konsumen
adalah sebesar  0,106.  Karena  0,106  >  0,05  (tingkat  signifikansi  yang ditentukan),  maka  pengaruh  yang  terjadi  adalah
tidak  signifikan  dan  positif, dengan begitu Ha diterima atau Ho ditolak. Dalam penelitian ini diketahui bahwa tingkat
signifikansi  harga  terhadap  frekuensi  membeli  konsumen  adalah  sebesar 0,000.  Karena  0,000  <  0,05  (tingkat
signifikansi  yang  ditentukan),  maka pengaruh  yang  terjadi  adalah  tidak  signifikan  dan  positif,  dengan  begitu  Ha
diterima  atau  Ho  ditolak.  Artinya  Customer  Brand  Characteristic  berpengaruh positif terhadap online shopping. Dengan
begitu hipotesis III dapat diterima.
Key word: Brand characteristic, company characteristic, consumer brand characteristic, Online Shopping, Tanah Abang

06311370 / RULI SANDINATA
PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN DAN INSENTIF TERHADAP PERILAKU WORD OF MOUTH KONSUMEN
HAPPY PUPPY KARAOKE SETURAN; Pembimbing: YAZID, DRS., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Salah satu cara bagi Happy Puppy di dalam memasarkan produknya, menggunakan komunikasi word of mouth yang
bertujuan untuk membentuk citra produknya. Konsumen yang sangat puas atas jasa yang mereka konsumsi akan melakukan
WOM positif lebih tinggi dari mereka yang puas, dan sebaliknya konsumen yang tidak puas akan melakukan WOM negatif
yang lebih tinggi lagi.
Selain kepuasan konsumen, insentif juga memberikan pengaruh terhadap perilaku WOM. Perusahaan melakukan berbagai
program yang memberikan insentif bagi konsumen.  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)  Apakah
terdapat pengaruh signifikan kepuasan konsumen terhadap perilaku word of mouth konsumen Happy Puppy Yogyakarta, 2)
Apakah terdapat pengaruh signifikan insentif yang diberikan kepada konsumen terhadap perilaku  word of mouth konsumen
Happy Puppy Yogyakarta, dan 3) Apakah terdapat pengaruh signifikan kepuasan konsumen  dan insentif yang diberikan
kepada konsumen secara bersama-sama terhadap perilaku  word of mouth  konsumen Happy Puppy Yogyakarta. Penelitian
yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian  ex post facto.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan Happy Puppy Karaoke Ring Road Yogyakarta.  Jumlah sampel
yang diambil adalah sebanyak 100 subyek dengan tehnik pengambilan sampel adalah judgmental sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Kepuasan konsumen    mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara  parsial
terhadap Word of Mouth  (WOM) Happy Puppy Karaoke. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung
yang signifikan. Peningkatan pada  kepuasan konsumen  secara parsial akan meningkatkan  Word of Mouth  (WOM) Happy
Puppy Karaoke.



DAFTAR ABSTRAK TUGAS AKHIR 2011

PERPUSTAKAAN FE-UII 233

Insentif mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Word of Mouth (WOM) Happy Puppy Karaoke.
Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung yang signifikan. Peningkatan pada  insentif  secara parsial
akan meningkatkan  Word of Mouth  (WOM) Happy Puppy Karaoke.
Terdapat pengaruh signifikan kepuasan konsumen dan insentif yang diberikan kepada konsumen secara bersama-sama
terhadap perilaku  word of mouth konsumen Happy Puppy Yogyakarta yang ditunjukan dari hasil  uji F yang menunjukkan
nilai F hitung yang signifikan secara statistik.
Kata kunci : word of mouth, kepuasan, insentif.

06311371 / TAUFIK CHOIRUL MUSTOFA
PENGARUH PERCEIVED PRODUCT QUALITY,PERCEIVED SERVICE QUALITY DAN PERCEIVED PRICE FAIRNESS
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN KEDAI 24 JAM YOGYAKARTA; Pembimbing: AL HASIN, DRS, MBA ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi  ini  mengangkat  judul  “Analisis  pengaruh  Perceived  Product  Quality, Perceived Service quality, dan Perceived Price
Fairness terhadap kepuasan konsumen di Kedai  24  Jam  Yogyakarta.  Secara  garis  besar  membahas  mengenai  pengaruh
kualitas produk,  kualitas  pelayanan  dan  harga  yang  diberikan  café  Kedai  24  Jam  Yogyakarta terhadap  kepuasan
konsumennya.  Selain  itu  juga  akan  diteliti  faktor  yang  paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumennya.
Dalam  pengambilan  sampelnya,  penelitian  ini  menggunakan  teknik  convenience sampling  yaitu  setiap  orang  yang
berada  di  rumah  makan  atau  mereka  yang  pernah melakukan  pembelian    di  café  tersebut  memiliki  kesempatan  yang
sama  untuk  dipilih sebagai  anggota  sampel.  Sampel  yang  digunakan  sebanyak  96  responden.  Teknik pengumpulan data
adalah dengan kuisioner.
Variable  penelitiannya  adalah  Perceived  Product  Quality,  Perceived  Service Quality, dan Perceived Price Fairness sebagai
variabel bebas atas kepuasan konsumen.
Metode  pengolahan  data  dan  analisis  menggunakan  analisis  regresi  berganda, analisis determinasi berganda dan analisis
determinasi parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas, heterokedastisitas, dan uji normalitas data. Uji ini
digunakan agar model regresi yang dihasilkan tidak bias.
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T dengan taraf Sig 5%. Sedangkan untuk  mengukur  validitas  dan  reliabilitas
alat  ukur  yang  mana  dalam  penelitian  ini menggunakan  kuisioner,  maka  rumus  Product  Moment  dan  Croncbach
Alpha  menjadi pilihan.  Dan  selanjutnya  untuk  menguji  hasil  penelitian  mengguanakan  alat  bantu,  yaitu SPSS for
Windows Release 15.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Perceived  Product  Quality  berpengaruh positif  terhadap  kepuasan  konsumen.
Perceived  Service  Quality  berpengaruh  positif terhadap  kepuasan  konsumen.  Perceived  Price Fairness  berpengaruh
negative  terhadap kepuasan  konsumen.  Dan  variabel  yang  paling  berpengaruh  adalah  Perceived  Price Fairness.

06311388 / ANGGA SETYA PUTRANTO
ANALISIS PENGARUH IMAGE, KUALITAS PELAYANAN, HARGA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PADA
PERCETAKAN UFO STUDIO ART DI PURWODADI; Pembimbing: YAZID.,DRS.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Mengingat  peluang  bisnis  percetakan  ini  cukup  menjanjikan  banyak  kalangan usaha  yang  beralih  ke  dunis  bisnis  ini.
Hal  ini  tentunya  menimbulkan  persaingan bisnis yang semakin ketat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kualitas  pelayanan  secara langsung  dan  tidak  langsung  terhadap
Loyalitas  Konsumen  melalui  kepuasan konsumen,  mengetahui  pengaruh  kualitas  produk  secara  langsung  dan  tidak
langsung terhadap  loyalitas  konsumen  melalui  kepuasan  konsumen,  dan  mengetahui  pengaruh harga  secara  langsung
dan  tidak  langsung  terhadap  loyalitas  konsumen  melalui kepuasan  konsumen  pada  percetakan  UFO  Studio  Art.
Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah orang‐orang yang pernah menggunakan jasa percetakan UFO
Studio  Art  di  Purwodadi.  Sampel  penelitian  ini adalah  100  responden  yang dianggap  telah  cukup  mewakili  populasi
yang  diteliti. Teknik  penarikan  sampel menggunakan  metode  Convenience  Sampling,  maka  setiap  orang  akan
mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  dijadikan responden.  Model  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini
adalah  Analisis  Structural  Equation  Model  (SEM)  dengan  program AMOS6.0.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  dan  positif variabel  persepsi  kualitas  produk
terhadap  loyalitas  baik  secara  langsung  maupun melalui  kepuasan  konsumen,  terdapat  pengaruh  signifikan  dan  positif
variabel  kualitas pelayanan  terhadap  loyalitas  baik  secara  langsung  maupun  melalui  kepuasan konsumen  dan  terdapat
pengaruh  signifikan  dan  positif  variabel  harga  terhadap loyalitas  baik  secara  langsung  maupun  melalui  kepuasan
konsumen pada  jasa percetakan UFO Art Studio Purwodadi.
Kata Kunci: Kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, kepuasan dan loyalitas.
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06311396 / HABIB UTOMO
ANALISIS PENGARUH "SHARED VALUE", "COMMUNICATION", DAN "OPPORTUNISTIC BEHAVIOUR"
TERHADAP KEPERCAYAAN PENGGUNA "ONLINE SHOPPING" DI KOTA YOGYAKARTA; Pembimbing:
Suwarsono, Drs., MA. ; Tahun: 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh  Shared Value, Communication,  dan Opportunistic  Behaviour  Terhadap Kepercayaan
Pengguna  Online Shopping  di Kota Yogyakarta". Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bukti empiris bahwa
Shared  Value, Communication, dan Opportunistic Behaviour mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan
pengguna  online shopping  di kota Yogyakarta. Penelitian ini menghubungkan bagaimana aktifitas pemasaran
mempengaruhi kepercayaan pengguna online shopping.
Sampel yang digunakan 100 responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi   Shared Value, Communication,
Opportunistic  Behaviour,  dan Trust. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan tehnik analisis
deskriptif dan statistik meliputi analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dengan uji secara serentak atau uji F. pengujian
hipotesis dengan uji parsial atau uji t dan analisis koefisien determinasi berganda.
Dari hasil analisis data yang sudah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Shared Value, Communication, dan
Opportunistic Behaviour mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan  pengguna Online Shopping.

06311402 / FIRMAN MUSHOLI
PENGARUH PENGGUNAAN CELEBRITY PADA IKLAN SEPEDA MOTOR YAMAHA TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh bintang iklan (celebrity), selling point dan, ilustrasi iklan (advertising
illustration )terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha. Hipotesis yang selanjutnya diajukan dalam penelitian ini
adalah 1) Bintang iklan (celebrity) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha, 2) Selling Point
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha, 3) Ilustrasi Iklan (advertising illustration)
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha.   Populasi penelitian ini adalah semua pelanggan
pengguna sepeda motor Yamaha yang selanjutnya diambil 100 orang responden sebagai sampel dalam penelitian. Dalam
pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling technique),   Untuk
menganalisis pengaruh dari atribut produk tersebut digunakan model analisis regresi berganda, uji serentak (uji F), uji parsial
(uji t), koefisien determinasi dan korelasi berganda, serta korelasi parsial. Dalam melakukan penelitian ini peneliti
mengunakan beberapa variabel yang dianggap mempengaruhi para konsumen untuk melakukan pembelian sepeda motor
Yamaha, variabel itu meliputi: bintang iklan (celebrity), selling point dan ilustrasi iklan    Berdasarkan analisis Regresi linear
berganda yang dilakukan, diketahui bahwa atribut produk yang terdiri dari bintang iklan (celebrity), selling point dan ilustrasi
iklan (advertising illustration) mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk
sepeda motor Yamaha. Dari hasil analisis korelasi parsial dinyatakan bahwa variabel produk selling point mempunyai
pengaruh paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen sepeda motor Yamaha di kabupaten
Sleman.
Kata Kunci: Pengaruh Iklan, Keputusan Pembelian

07311002 / PUSPITA MAYASARI
PENGARUH ASOSIASI MEREK MOBIL TERHADAP TANGGAPAN KONSUMEN POTENSIAL; Pembimbing:
SUMADI, DRS., M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Asosiasi Merek Mobil Terhadap Tanggapan Konsumen Potensial”. Ada tiga merek
mobil yang diteliti, yaitu Honda Jazz, Toyota Yaris, dan Suzuki Swift. Penelitian ini membahas mengenai kesamaan dan
perbedaan posisi atribut-atribut asosiasi merek mobil, serta pengaruh asosiasi ketiga merek mobil terhadap tanggapan
konsumen potensial. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah konsumen potensial yang mengetahui dan
memahami ketiga merek mobil tersebut.
Metode pengambilan sample adalah Convenien Sampling dengan jumlah sample 96 orang. Adapun variable asosiasi merek
yang digunakan adalah produk, harga, distribusi, promosi, dan kualitas jasa. Penulis memiliki hipotesis bahwa variable-
variabel tersebut adalah variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap tanggapan konsumen potensial.
Untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka peneliti mempergunakan alat analisis, yaitu Regresi Linier Berganda dan uji
Cochran.
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Hasil analisis Cochran dapat diketahui bahwa terjadi kesamaan asosiasi merek pada mobil Honda jazz, Toyota Yaris, dan
Suzuki Swift, yaitu terjadi pada atribut kepercayaan merek, tersedia kredit, tersedia dealer dan pelayana bengkel. Honda jazz
dianggap mobil paling unggul dibandingkan dua merek mobil lainnya, Karena Honda Jazz mamiliki 15 atribut asosiasi merek,
sedangkan Toyota Yaris 11 atribut asosiasi merek, dan suzuki swift memiliki 13 atribut asosiasi merek.
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa asosiasi merek yang terdiri dari variabel produk, harga, promosi,
distribusi dan kualitas jasa terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap tanggapan konsumen potensial baik pada Honda
Jazz. Sedangkan pengaruh asosiasi merek terhadap Toyota Yaris terhadap tanggapan konsumen potensial secara signifikan
terjadi pada variabel produk, harga, distribusi dan kualitas jasa. Sementara pengaruh pengaruh asosiasi merek terhadap
Suzuki Swift terhadap tanggapan konsumen potensial secara signifikan terjadi pada variabel produk, harga, distribusi dan
promosi.  Hasil koefisien regresi untuk variabel produk  tertinggi adalah Toyota Yaris, variable harga tertinggi adalah Suzuki
Swift, variabel distribusi tertinggi adalah Toyota Yaris, variabel promosi tertinggi adalah Suzuki Swift, sedangkan variabel
kualitas jasa tertinggi adalah Toyota Yaris. Pengujian koefisien regresi secara parsial, Honda Jazz memiliki kodisi lebih baik,
sebab dari kelima variable signifikan pada derajat 5%. Sedangkan dua merek yang lain ada yang tidak signifikan, yaitu promosi
pada Toyota Yaris dan kualitas jasa pada Suzuki Swift.
Kata kunci : Asosiasi Merek, Tanggapan Konsumen Potensial.

07311003 / MULYONO ADI PRASETYA
ANALISIS SEGMENTASI PASAR PADA ARENA OLAHRAGA PLANET FUTSAL GROUP DI SLEMAN YOGYAKARTA;
Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul ”Analisis Segmentasi Pasar Pada Arena Olahraga Planet Futsal Group di Sleman Yogyakarta”.
Penelitian  ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan untuk mendapat kejelasan siapa sajakah segmentasi pasa arena olahraga
Planet Futsal Group ditinjau dari karakteristik demografi, yaitu pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tempat tinggal. Penelitian
ini juga bertujuan untuk mendapatkan kejelasan faktor apakah yang paling dominan ditinjau dari karakteristik demografi
berdasarkan variabel marketing mix, dan penelitian ini  juga bertujuan untuk mengetahui manfaat apa sajakah yang menjadi
alasan  konsumen unutk memakai jasa arena olahraga Planet Futsal Group serta untuk memberi masukan strategi pemasaran
guna meningkatkan jumlah konsumen atas dasar informasi segmentasi pasar.
Pengambilan sampel pada penelitian  ini menggunakan metode convenience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak  96
responden, dan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan kuesioner. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
diolah menggunakan analisis tabulasi silang dan analisis cluster menggunakan program SPSS dan microstat.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  karakteristik responden yang dominan adalah pelajar / mahasiswa, berpendapatan
kurang dari Rp. 1.000.000, dan bertempat tinggal di Kabupaten Sleman. Dari segi faktor yang paling dominan ditinjau dari
karakteristik demografi berdasarkan variabel  marketing mix sebagian besar karena faktor produk. Alasan yang dominan dari
responden dalam memakai jasa arena olahraga Planet Futsal Group  adalah karena produk sesuai apa yang diinginkan,
fasilitas lengkap, menggunakan kualitas lapangan rumupu dan lantai yang baik.
Kata kunci : segmentasi pasar, tabulasi silang, cluster.

07311005 / RIZQI NUGROHO
ANALISIS PENGARUH RISIKO SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN G0
PUBLIK DI DIDANG PERBANKAN DAN MANUFAKTUR PERIODE 2008-2010; Pembimbing: DR.D.AGUS
HARDJITO, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh risiko saham dalam  hal  ini adalah  risiko  sistematis  terhadap  tingkat
pengembalian  saham  (return  saham)  dari perusahaan-perusahaan  perbankan  dan  manufaktur  yang  go  public  di  BEI
Pada  tahun 2008 - 2010,  dan  bagaimana  jika  risiko  saham  dan  return  saham  pada  perusahaan perbankan
dibandingkan  dengan  perusahaan  manufaktur.  Penelitian  ini  menggunakan sampel sebanyak 26 perusahaan perbankan
dan 26 perusahaan manufaktur. Selanjutnya analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  regresi  linier
sederhana  dan  uji Independent Sample T test  Hasil analisis penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada pengujian pertama
dapat disimpulkan risiko sistematis mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian saham
(return saham) dari perusahaan-perusahaan perbankan dan manufaktur  yang  go  public  di  Indonesia  pada  tahun  2008 -
2010.  Selanjutnya  pada pengujian  yang  kedua  dapat  disimpulkan  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  risiko saham dan
return saham antara perusahaan perbankan dengan perusahaan  manufaktur. Hasil penelitian menemukan bahwa
perusahaan manufaktur memiliki risiko saham dan return saham lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan perbankan.
Kata kunci: risiko sistematis saham dan tingkat keuntungan saham
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07311007 / ANGGER PRAYOGI SYUHADA
ANALISIS PENGARUH IKLAN TELEVISI TERHADAP MINAT BELI KARTU  GSM AS DI KECAMATAN DEPOK(STUDI
KASUS PADA IKLAN TELEVISI YANG DIBINTANGI "SULE"); Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA, MM ; Tahun:
2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Iklan Televisi Terhadap Minat Beli Kartu GSM As Di Kecamatan Depok (Studi
Kasus Pada Iklan Televisi Yang Dibintangi “Sule”)”. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh secara partial dan
secara simultan variabel isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan terhadap minat beli konsumen dan
membahas manakah dari variabel iklan tersebut yang paling dominan mempengaruhi.
Populasi dalam penelitian ini adalah daerah Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta, dalam pengambilan sampelnya, penelitian
ini menggunakan  purposive sampling.  Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden, tehnik pengumpulan datanya adalah
dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah isi pesan (X1), struktur pesan (X2), format pesan (X3), dan sumber pesan
(X4).
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan
uji F, uji t, korelasi berganda, koefisien determinasi, dan koefisien korelasi parsial. Selanjutnya untuk menguji hasil penelitian
menggunakan alat bantu SPSS For Windows 14.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari Koefisien regresi positif
(searah)  artinya, jika isi pesan, striktur pesan, format pesan, sumber pesan meningkat, maka minat beli konsumen kartu GSM
As akan meningkat.
Dari uji F menghasilkan F-hitung = 28,866 > F-tabel = 2,4729 yang berarti Ho ditolak yang artinya bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan secra simulatan atau bersama-sama antara isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan
terhadap minat beli kartu GSM As, yang artinya dari keempat variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap minat
beli secara parsial.
Hasil uji R (Koefisien Korelasi Berganda) menghasilkan angka sebesar 0,748 artinya ada hubungan erat antara variabel
independen (X) yaitu isi pesan (X1), struktur pesan (X2), format pesan (X3), dan sumber pesan (X4) dengan variabel dependen
(minat beli konsumen produk kartu GSM As) (Y). Hasil dari R2 (Koefisien Determinasi) sebesar 0,540 artinya variabel
dependen (Y) dalam model yaitu minat beli konsumen produk kartu GSM As dijelaskan oleh variabel  independen (X) yaitu isi
pesan (X1), struktur pesan (X2), format pesan (X3), dan sumber pesan (X4) sebesar 54%. hasil dari uji r (Koefisien Korelasi
Parsial) variabel isi pesan (X1) = 0.461 (hubungan positif), struktur pesan (X2) = 0.311(hubungan positif), format pesan (X3) =
0.270 (hubungan positif), sumber pesan (X4) = 0.382 (hubungan positif).
Variabel iklan televisi isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan memiliki pengaruh positif terhadap minat
beli kartu GSM As, dan variabel struktur pesan yang paling dominan mempengaruhi.
Kata kunci: isi pesan, struktur pesan, format pesan, sumber pesan, dan minat beli konsumen

07311009 / REFNI REVANDA AMALIA
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP JASA PELAYANAN PT. TELKOMSEL(PELANGGAN GRAPARI
TELKOMSEL DI YOGYAKARTA); Pembimbing: SUMADI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini mengambil judul “ Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Jasa Pelayanan PT.TELKOMSEL (Pelanggan Grapari
Telkomsel di Yogyakarta).” bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap produk, harga, lokasi, kualitas
pelayanan Grapari Telkomsel Cabang Yogyakarta serta mengetahui atribut-atribut yang segera diperbaiki dalam
meningkatkan kepuasan pelanggan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang sedang atau
pernah menggunakan produk-produk Telkomsel seperti SimPATI (prabayar), Kartu AS (prabayar),  dan
kartuHALO(pascabayar), dan Telkomsel Flash. Sampel penelitian ini adalah 100 responden yang dianggap telah cukup
mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan metode  purposive  sampling”  yaitu menggunakan
pertimbangan-pertimbangan dengan memasukkan unsur-unsur tertentu, misalnya tidak memasukkan responden yang masih
anak-anak, dan responden pernah menggunakan produk Telkomsel minimal 1 tahun. Model analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Analisis Tingkat Kesesuaian antara Kinerja dan Harapan serta Analisis Diagram Kartesius.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata konsumen memperoleh kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh
Graprai Telkomsel Yogyakarta dengan tingkat kesesuaian baru sebesar 92%. Hal ini berarti kinerja Grapari Telkomsel belum
sesuai dengan harapan konsumen. Berdasarkan Analisis Diagram Kartesius dapat diketahui variabel yang segera diperbaiki
oleh Grapari Telkomsel Yogyakarta yaitu atribut-atribut yang berada pada kuadran A artinya memiliki kinerja rendah dan
harapan tinggi yaitu meliputi fasilitas NSP yang belum baik, fasilitas cek pulsa yang belum efektif, minimnya bonus point,
kurangnya gratis bicara dan SMS, penampilan karyawan yang kurang menarik, dan informasi yang kurang akurat dan jelas.
Sedangkan yang ada di kuadran B artinya memiliki kinerja tinggi dan harapan tinggi yaitu meliputi diskon harga, lokasi yang
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mudah dijangkau, transport  rate data, jangkauan sinyal yang luas, proses kemudahan pergantian kartu, pelayanan yang siap
membantu pelanggan, komunikasi bebas kesalahan dan kemampuan dalam memahami konsumen
Kata Kunci : Kepuasan, Produk, Harga, Lokasi dan Kualitas Pelayanan

07311011 / HELMY BACHTIAR MUKTI
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS HASIL PRODUKSI PADA KAJENG HANDYCRAFT INDUSTRIES DI BANTUL
YOGYAKARTA; Pembimbing: MOCH.NASITO, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pengawasan produk terhadap tingkat kerusakan dalam proses
produksi pada perusahaan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengawasan Kualitas ini dilakukan sebagai upaya menaikan
citra perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan guna untuk
mengetahui faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan produksi.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan kerajinan ( handycraft ) “Kajeng Handycraft Industries”, dengan mengambil populasi
produk puzzle Bola Kristal Besar dan Bintang Besar.
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses produksi seperti: bahan dan alat
yang dipergunakan, jumlah produk yang dihasilkan, standart kualitas produk yang dihasilkan dan jumlah produk rusak dalam
setiap produksi.
Metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode control chart dan diagram ishikawa. Dari
metode control chart tersebut dapat diketahui proporsi kerusakan yang dialami pada saat proses produksi, sedangkan
diagram ishikawa digunakan untuk mengetahui sebab akibat terjadinya kerusakan pada saat proses produksi.
Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan kualitas produksi dalam setiap proses produksi pada “Kajeng Handicraft
Industries” sangat baik. Prosentase kerusakan setiap proses produksi baik itu untuk produk puzzle Bola Kristal Besar dan
Bintang Besar masih dibawah toleransi kerusakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Faktor - faktor yang menjadi
penyebab terjadinya kerusakan adalah SDM, Mesin, Bahan baku, Metode kerja.

07311012 / ANISA WIDULMENZIL A
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK KERAJINAN PADA ANDI ART STUDIO YOGYAKARTA;
Pembimbing: ZULIAN YAMIT, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pengawasan produk terhadap tingkat kerusakan dalam proses
produksi pada prusahaan Andi Art Studio dan untuk mengetahui faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan
produksi.
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses produksi seperti: bahan dan alat yang
dipergunakan, jumlah produk yang dihasilkan, jenis-jenis produk yang dihasilkan, standar kualitas bagi produk yang dihasilkan
dan jumlah produk rusak tiap kali berproduksi. Metode yang digunakan dalam menganalisis produk-produk tersebut adalah
metode  control chart  dan  diagram ishikawa.  Dari metode control chart tersebut dapat diketahui proporsi kerusakan yang
dialami pada saat proses produksi, sedangkan diagram ishikawa digunakan untuk mengetahui sebab akibat terjadinya
kerusakan pada saat proses produksi Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan kualitas produksi dalam setiap proses
produksi pada Andi Art Studio cukup baik. Prosentase kerusakan setiap proses produksi baik itu untuk produk guci dan
patung masih dapat dikendalikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Faktor - faktor yang
menjadi penyebab terjadinya kerusakan adalah SDM, Lingkungan, Peralatan, dan Metode kerja, sedangkan penyebab
kerusakan yang sering terjadi pada proses pencampuran warna.

07311014 / MIRA PUSPITA SARI
ANALISIS EFISIENSI SISTEM ANTRIAN PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA;
Pembimbing: SITI NURSYAMSIAH, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dalam kehidupan sehari -hari, antrian, queueing atau waiting line, sangat sering dijumpai. Mengantri kadang memang harus
dilakukan ketika sedang menunggu giliran, misalnya untuk membeli karcis bioskop, membayar tol, mengambil atau menyetor
uang pada bank da n lainnya. Antrian juga dapat terjadi pada barang, misalnya antrian barang mentah yang akan diproses
untuk dijadikan suatu produk tertentu, komoditi ekspor yang akan dimuat ke kapal laut, ataupun data yang akan diolah
dipusat komputer.
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Dalam penelitian ini akan menganalisis desain sistem antrian pada Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta saat ini dan
mengetahui apakah sistem antrian yang diterapkan Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta sudah efisien atau belum?
Kedua penelitian tersebut akan dapat diketah ui apakah penelitian yang dilakukan dapat dikatakan efisien atau tidak.

07311017 / GINTA RATRI ANGGUNI
ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN CELEBRITY ENDORSEMENT PADA IKLAN XL TERHADAP SIKAP
KONSUMEN; Pembimbing: MUCHSIN MUTHOHAR, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “ Analisis Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorsement Pada Iklan XL Terhadap Sikap
Konsumen”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel celebrity endorsement (expertise,
trustworthiness, attractiveness, dan credibility) dan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadao sikap konsumen.
Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan memakai teknik  convenience sampling dengan responden sebanyak
100 responden yang menyaksikan tayangan iklan XL. Alat analisis yang dipakai menggunakan regresi linier berganda dan
korelasi linear berganda.
Regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengukur pengaruh variabel  celebrity endorsement dengan sikap konsumen.
Dan korelasi linier berganda untuk mengukur keeratan antar variabel.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur iklan yang meliputi variabel expertise, trustworthiness, attractiveness,
dan  credibility secara bersama-sama mampu mempengaruhi sikap konsumen. Hal ini ditunjukkan hasil dari analisis korelasi
berganda diketahui nilai koefisien R didapat  sebesar 0,837. Nilai ini mendekati angka 1 artinya hubungan iklan di media
televisi dengan variabel sikap konsumen adalah moderat yaitu 83,7%. Artinya, setiap kenaikan iklan sebesar 1 satuan dapat
meningkatkan sikap konsumen sebesar  83,7% secara rata-rata. Sedang nilai korelasi linier berganda sebesar 0,688  berati
bahwa 68,8% sikap konsumen dipengaruhi oleh keempat variabel bebas yang terdiri dari expertise, trustworthiness,
attractiveness, dan  credibility  sedangkan sisanya sebesar  31,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian.
Kata kunci: celebrity endorsement, sikap konsumen

07311025 / ZAINAL ABIDIN
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA DAN PRODUK BLACKBERRY TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI UII;
Pembimbing: DRA. SRI HARDJANTI, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Perkembangan dunia usaha pada saat ini semakin pesat, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya berbagai macam
produk yang ditawarkan oleh banyak produsen di pasaran. Demikian juga terjadi pada bidang Telekomunikasi yang di tandai
dengan berbagai macam jenis produk telekomunikasi yang di tawarkan, yang semuanya mengarah pada kepuasan pelanggan.
Kepuasan pelanggan bagi blackberry merupakan kunci sukses agar dapat tetap eksis.
Pada skripsi ini, penulis ingin menguraikan tentang analisis tingkat kepuasan konsumen mahasiswa uii pada layanan dan
produk blackberry. Yang ingin di ungkapkan dari skripsi ini adalah bagaimana posisi kinerja Blackberry saat ini di bandingkan
dengan harapan  pelanggannya. Selain itu juga ingin menjelaskan tentang strategi apa yang paling tepat dilakukan oleh
perusahaan untuk mempertahankan kepuasan pelanggannya.
Untuk menguraikan dan memecahkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode analisis diagram
kartesius penelitian ini didasarkan pada enam dimensi  kualitas pelayanan jasa, yaitu  reliability (keandalan),responsiveness
(ketanggapan),assurance  (keyakinan), emphaty (keyakinan), tangible  (berwujud),product  (produk)  sebagai variable yang
akan dinilai atau dipersepsikan  oleh konsumen. Variabel-variabel tersebut kemudian akan menghasilkan  mutu atau kualitas
dari kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan jasa pelayanan terhadap konsumen. Dengan kata lain,
mutu atau kualitas pelayanan jasa  di tentukan oleh keenam dimensi atau variable tersebut setelah adanya penilaian dari
konsumen. Setelah hasil nilai kinerja dan harapan diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu memasukan nilai tersebut
kedalam diagram kartesius. Dari sini diketahui bahwa posisi keenam dimensi berada pada kuadran A,B,C dan D.
Sehingga dapat diketahui langkah apa yang ada seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu dengan rekomendasi dari
implikasi strategis yang ada pada diagram kartesius implikasi strategis yang ada pada kuadran A adalah memprioritaskan
pada peningkatan kinerja. Untuk kuadran B perusahaan harus dapat mempertahankan kualitas pelayanan.
Untuk kuadran C perusahaan harus meningkatkan kualitas layanan dan produk serta mengenalkan pada konsumen. Untuk
kuadran D perusahaan sebaiknya melakukan pengenalan dan edukasi pada konsumen.
Kata Kunci : Kepuasan konsumen, Kualitas layanan produk
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07311028 / ANGGI BAHANA RAMADHAN
ANALISIS PENGARUH LINKUNGAN TERHADAP SWITCHING COST; Pembimbing: ASMA'I ISHAK, DRS, M.BUS,
PHD ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah karakteristik produk dan pasar serta investasi konsumen berpengaruh
positif terhadap biaya peralihan prosedural, biaya peralihan finansial, dan biaya peralihan relasional. Serta untuk mengetahui
apakah domain kecakapan berpengaruh negatif terhadap biaya peralihan prosedural, biaya peralihan finansial, dan biaya
peralihan relasional.
Populasi penelitian ini adalah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dari berbagai macam golongan, umur serta merk
provider pelayanan jasa telekomunikasi. Sampel penelitian ini berjumlah 200 orang. Metode analisa data menggunakan
analisis model struktural yaitu  path model, menggunakan bantuan program Structural Equation Modeling (SEM).
Dari  hasil analisis regresi linier menunjukan bahwa karakteristik produk dan pasar, investasi konsumen, dan domain
kecakapan berpengaruh secara signifikan terhadap biaya peralihan prosedural, biaya perlalihan finasial, dan biaya peralihan
relasional.
Kata kunci: Karakteristik produk dan pasar, investasi konsumen, domain kecakapan, biaya perlihan prosedural, biaya
peralihan finansial, dan biaya peralihan relasional.

07311030 / FAREZA FEBRIANO
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT BELI SEPATU BERMEREK BAJAKAN
PADA MAHASISWA UII FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA; Pembimbing: ANAS HIDAYAT, DR, MBA ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui minat beli sepatu bajakan merek Nike pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UII di
Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu : Perceived Risk (risiko yang dirasakan),Price Quality (Harga-kualitas),
Subjective Norm (Norma subyektif) serta Attitude toward counterfeit (Sikap terhadap barang bajakan) terhadap minat beli.
Penelitian ini menggunakan struktural equation model (SEM). Dari penelitian itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 4 variabel
diatas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli.
Kata Kunci: Minat beli, Nike, Sikap terhadap barang bajakan, Norma Subyektif, Resiko yang dirasakan.

07311037 / RIA WAHYU DAMAYANTI
ANALISIS PENGARUH IKLAN TELEVISI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK GSM XL VERSI
"KETAGIHAN SMS"; Pembimbing: SRI HARJANTI, DRA., MM. ; Tahun: 2011
Abstrak:

PT. Excelcomindo Pratama tbk sebagai perusahaan produk konsumen, banyak memanfaatkan periklanan ditelevisi sebagai
salah satu strategi untuk meluncurkan produknya ke pasar. Dengan maraknya periklanan ditelevisi produsen harus berpikir
keras untuk membuat suatu iklan yang efektif dan efisien, artinya iklan harus mampu menarik perhatian target audience, dan
target audience harus mampu memahami dan mengerti pesan iklan yang disampaikan sehingga target audience
mendapatkan sesuatu dari iklan tersebut. Tidak hanya itu diantara maraknya iklan ditelvisi produsen juga harus dituntut
untuk membuat iklan yang lebih murah tetapi tetap efektif. Maraknya iklan dengan unsur horror komedi di televisi sekarang
ini dikarenakan format iklan dengan unsur horor komedi  memiliki keampuhan untuk menarik dan mengikat perhatian
khalayak ramai. Kelebihan iklan dengan unsur  horor komedi yaitu merupakan salah satu pendekatan yang potensial,
dikarenakan semua orang menyukai akan horror komedi dan mereka memiliki subkultur humor. Penelitian ini berjudul
Analisis Pengaruh Iklan Televisi Terhadap Minat Beli Konsumen Produk GSM XL versi “ketagihan sms” ( hantu sadako). Dalam
penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel iklan sumber pesan,
isi pesan, struktur pesan, dan format pesan terhadap minat beli produk GSM XL oleh konsumen. Disamping itu juga untuk
mengetahui apakah variabel isi pesan merupakan salah satu variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap minat beli
produk GSM XL oleh konsumen.
Dalam penelitian ini menggunakan data premier dengan memakai  metode convienience sampling  dengan jumlah 106
responden. Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia..Untuk
membuktikan hipotesis tersebut metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan fasilitas program
SPSS versi 16.0 dengan menggunakan metode analisa diskriptif, analisa kuantitatif yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas,
dan meode analisa regresi linear berganda, uji t, uji f, korelasi berganda, korelasi determinasi, korelasi parsial.  Hasil dari
penelitian ini yaitu dari analisa karakteristik reponden mayoritas konsumen wanita yang berumur kurang dari 20 tahun
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dengan pendapatan tinggi dan kadang-kadang menonton iklan XL. Dan terdapat pengaruh signifikan dari variabel atribut iklan
dengan minat beli. Variabel yang mempunyai pengaruh  paling dominan dalam minat beli adalah variabel isi pesan.

07311039 / ELISA RATNA SILVIA
ANALISIS PENGARUH KREDIBILITAS CELEBRITY ENDORSER  TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN HONDA
VARIO DENGAN CELEBRITY ENDORSER AGNES MONICA DAN DANIEL MANANTA; Pembimbing: SRI
HARDJANTI, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Salah satu langkah yang bisa di tempuh oleh perusahaan dalam mengkomunikasikan perbedaan produknya dalam rangka
membentuk posisi dalam benak konsumen adalah dengan cara pengiklanan. Pengiklanan merupakan bentuk promosi yang
bertujuan dan mempunyai pengaruh terhadap konsumen secara global. Namun, di sisi lain iklan membutuhkan dana yang
tidak sedikit.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Variabel Kredibilitas Celebrity Endorser
(keahlian, kepercayaan, dan daya tarik), serta mengetahui variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap minat beli
produk Honda Vario oleh konsumen dengan. Disamping itu untuk mengetahui keefektifan dari penggunaan Agnes Monica
dan Daniel Mananta sebagai Celebrity endoser pada iklan produk Honda Vario. Penulis memiliki beberapa hipotesis bahwa
variabel-variabel tersebut adalah variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen.
Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan memakai teknik convenience sampling dengan responden sebanyak
96 responden di daerah Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta yang pernah melihat iklan Honda Vario di televisi.
Untuk membuktikan hipotesis tersebut, peneliti menggunakan berbagai analisa baik deskriptif maupun analisa statistik
diantaranya uji regresi linear berganda, uji wilcoxon, determinasi berganda, determinasi parsial  dan uji asumsi klasik yang
terdiri dari multikolonieritas, heteroskedastisitas, normalitas data dan uji linearitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji t
dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan keefektifan penggunaan celebrity endorser  dimana penggunaan
Agnes Monica lebih efektif dibanding penggunaan Daniel Mananta pada iklan produk Honda Vario. Semua variabel
kredibilitas  celebrity endorser  yang terdiri atas keahlian (expertise), kepercayaan (trustworthiness), dan daya tarik
(attractiveness) berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli konsumen (purchase intention). Serta Variabel Daya Tarik
yang berpengaruh dominan terhadap minat beli produk Honda Vario baik pada penggunaan celebrity endorser Agnes
Monica maupun Daniel Mananta. Untuk selanjutnya secara lebih terperinci hasil penelitian ini di bahas didalam bab-bab pada
skripsi ini.
Kata kunci: Kredibilitas endoser, Minat beli konsumen

07311040 / IRFAN FADHILLA
ANALISIS PENGARUH KREDIBILITAS SELEBRITI ATLET (ADE RAI) TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA
IKLAN KUKU BIMA ENER-G; Pembimbing: BUDI ASTUTI, DRA., M.SI ; Tahun: 2010
Abstrak:

Salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh perusahaan dalam mengkomunikasikan perbedaan produknya dalam rangka
membentuk posisi dalam benak konsumen adalah dengan cara pengiklanan. Pengiklanan merupakan bentuk promosi yang
bertujuan dan mempunyai pengaruh terhadap konsumen secara global. Namun, disisi lain iklan membutuhkan dana yang
tidak sedikit.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis mengadakan penelitian tentang penggunaan selebritis dalam sebuah
iklan dan pengaruhnya terhadap minat beli konsumen pada p roduk Kuku Bima Ener-G. Adapun variabel -variabel yang
dimasukkan dalam penelitian ini adalah variabel kepercayaan selebriti, daya tarik selebriti, dan keahlian selebriti. Penulis
memiliki beberapa hipotesis bahwa variabel -variabel tersebut adalah variabel -variabel yang memiliki pengaruh terhadap
minat beli konsumen.
Untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai analisa baik deskriptif maupun analisa statistik,
diantaranya uji regresi linier berganda, uji F, koefisien determinasi, uji t, uji koefisien determinasi parsial, dan uji asumsi
klasik. Dari regresi berganda didapat nilai -nilai koefisien positif yang artinya variabel-variabel penelitian mempengaruhi
secara positif terhadap minat beli konsumen pada produk Kuku Bima Ener-G. Hasil uji F mengatakan bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya bahwa variabel kepercayaan selebriti endorser, keahlian selebriti endorser, daya tarik selebriti endorser,
secara bersama-sama mempengaruhi minat beli pada produk Kuku Bima Ener-G, hal ini terlihat dari nilai koefisien sebesar
0,000 yang berada dibawah 0,05 yang merupakan nilai level of signifikansi yang ditentukan dalam penelitian ini. Dari angka
koefisien determinasi sebesar 0,425 yang berarti bahwa hanya 42,5% variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu minat beli. Uji F mengatakan bahwa variabel bebas yaitu variabel
kepercayaan selebriti endorser, keahlian selebriti endorser, dan daya tarik selebriti endorser mempengaruhi variabel minat
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beli secara parsial. Dan variabel bebas yang memiliki pengaruh positif paling besar terhadap variabel minat beli adalah
variabel daya tarik selebriti. Untuk selanjutnya secara lebih terperinci hasil penelitian ini dibahas didalam bab-bab pada
skripsi  ini.

07311041 / ALMIRA KUSUMA DARYANTI
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN JASA
PENERBANGAN PT. GARUDA INDONESIA AIRLINES; Pembimbing: MUCHSIN MUTOHAR, DRS, MBA ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan jasa penerbangan PT. Garuda
Indonesia Airlines” yang disusun oleh Almira Kusuma Daryanti mahasiswi Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. Skripsi ini disusun
guna memperoleh gelar sarjana strata 1 pada tahun 2011.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas melalui kepuasan konsumen,
mengetahui apakah kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan jasa penerbangan PT. Garuda Indonesia Airlines,
serta mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada jasa penerbangan PT.
Garuda Indonesia Airlines.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  non-probability sampling berupa  convinience
sampling. Populasi dari penelitian ini adalah pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa penerbangan PT. Garuda
Indonesia Airlines. Data yang digunakan  adalah data primer yang melalui kuesioner atau angket yang disebarkan langsung ke
100 pelanggan Garuda Indonesia Airlines. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistika.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap
kepuasan konsumen pada jasa penerbangan PT. Garuda Indonesia Airlines dan adanya pengaruh positif antara kualitas
layanan terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan jasa penerbangan PT. Garuda Indonesia Airlines. Dimensi yang
dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah dimensi Tangible (bukti langsung).
Kata Kunci : Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, Kepuasan pelanggan, dan Loyalitas pelanggan

07311046 / PUTRI ANINDYA JATI
Pengaruh ROA, ROE, dan EPS terhadap Harga Saham Perusahaan LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI);
Pembimbing: Nurfauziah, Dra., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini meneliti mengenai Pengaruh  Return On Assets  (ROA),  Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS)
terhadap Return Saham Perusahaan LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia 2007-2009. Tujuan Penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh positif ROA, ROE dan EPS terhadap return saham perusahaan LQ45 baik secara simultan maupun
secara parsial. Sampel pada  penelitian ini terdiri dari 34 perusahaan LQ45 dalam periode 2007-2009.
Dari hasil analisis diketahui bahwa secara simultan ROA, ROE dan EPS memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap
return saham. Tetapi secara parsial semua variabel ROA, ROE dan EPS tidak memiliki pengaruh positif terhadap return
saham.. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel ROA, ROE dan EPS tidak dapat digunakan untuk menganalisis
maupun menghitung return saham. Sebagian besar investor melakukan transaksi saham pada perusahaan yang termasuk
dalam kategori LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2009 hanya memperhatikan besarnya keuntungan yang
dapat dihasilkan dari perubahan setiap unit saham.
Kata Kunci:  Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Harga Saham dan Return Saham.

07311048 / ADISTA RESTI H.
ANALISIS PENGARUH KREDIBILITAS CELEBRITY ENDORSER (AGNES MONICA) DAN NON CELEBRITY
ENDORSER (ANGGITO ABIMANYU) TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA IKLAN TOLAK ANGIN SIDO
MUNCUL; Pembimbing: SUMADI, DRS., M.Si ; Tahun: 2011
Abstrak:

Salah satu langkah yang bisa di tempuh oleh perusahaan dalam meng komunikasikan perbedaan produknya dalam rangka
membentuk posisi dalam benak konsumen adalah dengan cara pengiklanan. Pengiklanan merupakan bentuk promosi yang
bertujuan dan mempunyai pengaruh terhadap konsumen secara global. Namun, di sisi lain iklan membutuhkan dana yang
tidak sedikit.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan kredibilitas antara  celebrity endorser  dan non celebrity endoser,
mengetahui pengaruh variable kredibilitas  celebrity endorser  dan non celebrity endoser (keahlian, kepercayaan, dan daya
tarik), serta mengetahui variable yang paling dominant pengaruhnya terhadap minat beli produk Tolak Angin Sido Muncul
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oleh konsumen. Penulis memiliki beberapa hipotesis bahwa variabel -variabel tersebut adalah variabel -variabel yang
memiliki  pengaruh terhadap minat beli konsumen.
Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan memakai teknik convenience sampling dengan responden sebanyak
100 responden yang pernah melihat iklan Tolak Angin Sido Muncul di televisi. Untuk membuktikan hipotesis tersebut,
peneliti menggunakan berbagai analisi baik deskriptif maupun analisa statistik diantaranya uji peringkat bertanda wilcoxon,
regresi linear berganda, determinasi berganda, determinasi parsial dan uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolonieritas,
heteroskedastisitas, normalitas data dan uji linearitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf
signifikansi 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kredibilitas  celebrity endorser dan  non celebrity endoser,
serta diketahui bahwa  celebrity endorser memiliki kredibilitas lebih dibanding  non celebrity endorser. Semua variabel
kredibilitas  celebrity endorser  yang terdiri atas keahlian (expertise), kepercayaan (trustworthiness), dan daya tarik
(attractiveness) berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli konsumen (purchase intention). Begitu juga pada variable
kredibilitas  non celebrity endoser yang kesemuanya berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli konsumen. Untuk
selanjutnya secara lebih terperinci hasil penelitian ini di bahas didalam bab-bab pada skripsi ini.
Kata kunci: Kredibilitas endoser, Minat beli konsumen

07311050 / BAZIEDY ADITYA D
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS AIR MUNUM PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN
SLEMAN YOGYAKARTA; Pembimbing: MOCH NASITO, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Keterbatasan air yang disediakan oleh Pemerintah dan keadaan air yang bermasalah membuat masyarakat memilih untuk
mengkonsumsi AMDK (Air Minum Dalam Kemasan).  Namun, karena semakin mahalnya harga AMDK di pasaran, membuat
masyarakat beralih untuk mengkonsumsi air minum dari DAMIU (Depot Air Minum Isi Ulang) yang harganya jauh lebih
murah.
Meski lebih murah, tidak semua depo air minum isi ulang terjamin keamanan produknya. Ada beberapa temuan hasil
penelitian bahwa banyak DAMIU di beberapa kota besar di Indonesia yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat
dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Apabila air minum tersebut dikonsumsi dalam jangka panjang, tentu akan
menyebabkan gangguan kesehatan pada konsumen.
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa besar penyimpangan kualitas yang terjadi pada produk Depot Air
Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman, dan Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyimpangan kualitas produk
Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman. Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui seberapa besar
penyimpangan kualitas yang terjadi air minum pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman. Selain itu penelitian ini
juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyimpangan kualitas produk Depot Air
Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Statistical Quality Control  baik  X-chart  maupun  Pchart, dan
juga menggunakan metode  Diagram Ishikawa. Penelitian ini menguji tiga variabel dan tiga atribut yang mempengaruhi
penilaian kualitas air minum di Depot Air Minum Isi Ulang. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat penyimpangan
dalam pengawasan kualitas variabel tentang kandungan bakteri E-coli, pH, dan Fe (besi).
Sedangkan untuk pengawasan kualitas atribut tentang kejernihan, bau, dan rasa, tidak terdapat penyimpangan.
Penyimpangan kualitas yang terjadi disebabkan oleh air baku yang tidak pernah diuji, peralatan yang kurang baik, proses yang
tidak sesuai prosedur, dan kualitas SDM yang kurang baik.
Kata kunci : Pengendalian, Kualitas, Depot, Air, Minum.

07311051 / MURNIATI
LAPORAN RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI BISNIS WARUNG MIE AYAM IJO DI BERBAH SLEMAN
YOGYAKARTA; Pembimbing: AGUS HARDJITO, DR., D., M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Mie Ayam Ijo didirikan pada 10 Oktober 2011 di Berbah Sleman, yang merupakan warung makanan spesial menyajikan mie
ayam. Awal pembukaan segala bentuk perlengkapan dan peralatan sudah dipersiapkan. Sudah ada 1 orang pegawai yang siap
bekerja. Tim RBIB (Rancang Bangun dan Implementasi Bisnis) yang terdiri dari 3 orang berbagi tugas dengan membentuk
struktur organisasi agar dapat bekerja dengan efektif. Seiring berjalannya usaha, ada beberapa permasalahan yang muncul.
Satu bulan pertama, pegawai mengundurkan diri sehingga membuat tim RBIB  harus memiliki kebijakan  agar usaha tetap
berjalan. Kami memutuskan untuk mengoperasikan  sendiri jalannya usaha. Kemudian membagi jadwal piket jaga dan
mempersiapkan  menu  secara mandiri. Kebijakan ini kami ambil dengan pertimbangan biaya gaji yang cukup tinggi belum
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dapat ditutupi dengan hasil operasional, kemudian agar tim RBIB dapat terjun langsung dalam opersional sebagai bentuk
pembelajaran di masa yang akan datang.
Dari sisi pemasukan belum dapat menutupi modal yang dikeluarkan. Menurut perhitungan yang telah kami lakukan, BEP

tercapai setelah  usaha berjalan 1 tahun lebih sehingga kami masih menjalankan operasional perusahaan tanpa menikmati
laba sisa hasil usaha. Targetan jumlah menu yang terjual belum sesuai dengan perkiraan, yaitu 50 porsi per hari namun baru
mencapai sekitar 20 porsi atau dibawahnya.
Solusi dari beberapa masalah yang telah dipaparkan di atas dengan menangani sendiri operasional usaha untuk mengurangi
pengeluaran berupa biaya gaji.  Solusi pemasaran produk berupa sales promotion dengan memberikan diskon 10% di awal
pembukaan. Kemudian strategi WOM (Word by Mouth) dengan mengajak teman-teman  kampus, saudara maupun teman
sekitar tempat tinggal tim RBIB untuk datang membeli di warung kami. Menawarkan delivery service pada konsumen sekitar
kampus dengan pengantaran terjadwal. Melakukan kerja sama dengan ikut menjadi sponsor pada kegiatan kampus dalam
bentuk memberikan voucher gratis makan di warung kami.

07311052 / VESHA HERNIAR PUTRIANA
PENGARUH RASIO PERMODALAN (CAR), LIKUIDITAS (LDR) DAN NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP
PROFITABILITAS (ROA) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK TAHUN 2007-2010; Pembimbing:
BACHRUDDIN, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menguji  pengaruh rasio permodalan (CAR), likuiditas (LDR) dan Non performing Loan  (NPL)
terhadap profitabilitas (ROA).
Data yang ada dalam penelitian ini mer upakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang be
rhubunban dengan objek penelitian, data yang diperoleh dari informasi yang dipublikasikan oleh PT. bank Negara Indonesia
yang berupa laporan keua ngan periode 2007 sampai dengan 2010.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi berganda yang sebelumnya telah
dilakukan uji asumsi  klasik terlebih dahulu.
Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan persamaan regresi ROA = -0,018 + 0,154CAR – 0,003 LDR - 0,177 NPL . Hal ini
menunjukan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
ROA, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA
Kata Kunci: rasio permodalan (ROA), likuiditas (LDR), non performing loan (NPL) dan profitabilitas (ROA)

07311053 / DINO PUTRA PRADHANA
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA TABUNGAN
BRITAMA JUNIO (STUDI PADA KANTOR CABANG PEMBANTU BANK RAKYAT INDONESIA JALAN KYAI MOJO
NO. 102 YOGYAKARTA); Pembimbing: YAZID, DRS., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dewasa ini kegiatan konsumerisme semakin tinggi, karena seiring meningkatnya kebutuhan manusia. Anak-anak pun kini juga
terkena imbas dari kegiatan konsumerisme tersebut, upaya orang tua dalam hal ini adalah mengajarkan dan menanamkan
kegiatan menabung pada anak usia dini untuk mengurangi kegiatan yang konsumerisme tersebut. Bank-nbank besar di
Indonesia kini muncul dengan terobosan baru, yaitu tabungan alternatif untuk anak usia dini, salah satunya adalah BRI
dengan Britama Junionya.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menguji keterkaitan dan pengaruh sikap
dan norma subjektif terhadap minat beli, dalam hal ini minat beli konsumen (nasabah) Britama Junior.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap dan norma subjektif akan mempengaruhi minat beli konsumen
baik secara parsial maupun secara simultan.
Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan metode Convenience Sampling, yakni metode pengambilan
elemen-elemen yang dimaksud dalam sampel yang dilakukan dengan sengaja. Sampel yang diambil dari penelitian ini
sebanyak 100 responden, kemudian data yang sudah terkumpul dianalisa dengan regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap minat beli baik secara
parsial (sendiri-sendiri) maupun secara simultan (bersama-sama). Melalui koefisien determinasi parsial didapatkan nilai
sebesar 0,041 untuk sikap dan nilai sebesar 0,066 untuk norma subjektif. Membuktikan bahwa dalam uji parsial norma
subjektif lebih dominan dalam mempengaruhi minat beli. Dalam pengujian hasil penelitian diperoleh koefisien korelasi yang
sedang dengan nilai sebesar (0,332), dan dalam pengujian koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai sebesar (0,119) atau 11%
menunjukkan bahwa 11% variasi minat beli konsumen ditentukan oleh adanya faktor sikap dan norma subjektif sedangkan
sisanya 89% dipengaruhi oleh faktor lain diluar sikap dan norma subjektif.
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Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa dengan menaikan nilai norma subjektif akan memperbesar minat beli konsumen
terhadap Britama Junio, untuk itu BRI harus memperbaiki dan meningkatkan tingkat adopsi konsumen dengan meningkatkan
layanan IT serta promosi yang lebih gencar.
Kata kunci : Sikap, Norma Subjektif, Minat Beli

07311054 / ARIF WIBOWO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN PUSKESMAS DI KABUPATEN
SLEMAN; Pembimbing: ZULIAN ZAMIT, DRS., M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan khususnya berdasar lima  dimensi kualitas jasa yaitu
terdiri dari variabel-variabel :  reliability  (keterandalan), responsiveness (cepat tanggap), assurance (jaminan), empathy
(empati), dan tangible (nyata) serta kepuasan pasien. Variabel-variabel  tersebut digunakan untuk menganalisis pengaruh
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas yang berada di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini
bertujuan: (1) Untuk mengetahui kualitas pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sleman  Yogyakarta  selama ini sesuai dengan
harapan pasien atau belum. (2) Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh variabel  reliability, responsiveness , assurance,
empathy, dan  tangible  terhadap kepuasan pasien. (3) Untuk menganalisis variabel apa yang paling dominan dari dimensi
kualitas pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sleman Yogyakarta yang mempengaruhi kepuasan pasien.  Sampel yang
digunakan  dalam penelitian ini adalah 150  responden, teknik  pengambilan sampel ditentukan dengan  Convinience
Sampling. Hipotesis penelitian adalah Ho :Tidak ada pengaruh signifikan antara dimensi  kualitas pelayanan  reliability,
responsiveness, assurance, empathy  dan  tangible  terhadap kepuasan pasien/ pelanggan di Puskesmas  yang berada di
Kabupaten  Sleman  Yogyakarta. Ha : Ada pengaruh signifikan antara dimensi kualitas pelayanan reliability, responsiveness,
assurance, empathy  dan  tangible  terhadap kepuasan  pasien/pelanggan di  Puskesmas  yang berada di Kabupaten  Sleman
Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis  gap  dan metode regresi liniear berganda dan menggunakan uji-
t, uji-F dengan taraf signifikansi α = 5%, serta uji-R 2 , dengan menggunakan program spss versi 13.  Hasil dari penelitian
menunjukkan tingkat kesesuaian  antara pelayanan yang  diberikan oleh  Puskesmas  yang berada di Kabupaten Sleman
Yogyakarta dengan harapan pasien  terdapat gap sebesar -0.95, skor ini dikategorikan dalam kelompok tinggi.  Kualitas
pelayanan dimensi  reliability, responsiveness, assurance , empathy  dan  tangible  bersama-sama memberikan pengaruh
signifikan terhadap kepuasan  pasien  Puskesmas  yang berada di Kabupaten  Sleman Yogyakarta,  reliability  dari  kenyataan
dan  harapan  pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sleman Yogyakarta, Baik (3,81) dan Tinggi dan (4,58), Responsiveness
Responsiveness dari kenyataan dan harapan pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sleman Yogyakarta, Baik (3,54) dan Sangat
Tinggi dan (4,55), emphathy dari kenyataan dan harapan pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sleman Yogyakarta, Baik (3,42)
dan Sangat Tinggi dan (4,60), menilai tangible dari  kenyataan  dan  harapan  pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sleman
Yogyakarta, Baik (4,05) dan Sangat Tinggi dan (4,83). Nilai koefisien beta variabel  lingkungan responsivenes yang paling besar
dibandingkan  nilai koefisien beta variabel  reliability, responsivenesss, assurance, emphathy,  dan  tangibles,  sehingga
responsivenes   yang dominan dalam
mempengaruhi kepuasan pelanggan Puskesmas di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Kenyataan yang dirasakan  pelanggan
Puskesmas di Kabupaten Sleman Yogyakarta  atas pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sleman Yogyakarta yang ditinjau dari
aspek  tangible, reliability, responsiveness,  assurance,  dan   empaty,  bahwa aspek  tangible, reliability,  responsiveness,
assurance, dan  empaty sudah memenuhi kenyataan (memuaskan).
Kata kunci :  Kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan,  Reliability,  Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible.

07311057 / IMANUDDIN
EXCITEMENT AT THE MALL : DETERMINAN DAN EFEK TERHADAP SHOPPING RESPONSE PENGUNJUNG MALL
AMBARUKMO PLAZA; Pembimbing: ALBARI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian berjudul “Excitement at the  Mall : Determinan dan Efek Terhadap Shopping Response pengunjung Mall
Ambarukmo Plaza” ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh positif variasi tenant  mall, lingkungan fisik  mall, dan
keterlibatan berbelanja terhadap excitement, serta menjelaskan tentang pengaruh excitement, variasi tenant mall,
lingkungan fisik mall,  serta keterlibatan berbelanja terhadap keinginan untuk tetap berada di mall.
Populasi yang diteliti adalah pengunjung  mall Ambarukmo Plaza. Sampel yang digunakan 96 orang. Teknik pengambilan
responden dilakukan dengan cara nonprobabilitas dengan metode convenience sampling.
Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan jenis pertanyaan tertutup dan digunakan 2 skala yaitu:, Skala Likert 5 poin  serta
Skala differensial Semantik 5 poin. (pertanyaan dengan sifat-sifat Bipolar yang berlawanan).
Penelitian ini menggunakan data primer, pengumpulan datanya melalui penyebaran kuesioner yang telah melalui uji validitas
dengan menggunakan metode korelasi product moment, item pertanyaan dinyatakan valid  apabila memiliki nilai
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probabilitas tingkat kesalahan < 5%. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan nilai yang dapat dikatakan
reliable jika nilai koefisien alpha lebih besar atau sama dengan 0,6.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Dalam mengambil keputusan, dilakukan
dengan uji f, uji t, serta uji asumsi klasik (multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas, linieritas). Menggunakan SPSS
15.00.   Hasil dari penelitian regresi linear berganda model 1 menunjukkan bahwa variasi tenant  mall, lingkungan fisik  mall,
keterlibatan berbelanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap excitement di mall secara serempak sebesar (0,234),
sedangkan secara parsial, variabel variasi tenant  mall paling berpengaruh terhadap excitement di  mall yaitu sebesar (0,358).
Hasil dari penelitian regresi linear berganda model 2 menunjukkan bahwa variasi tenant  mall, lingkungan fisik  mall,
keterlibatan berbelanja melalui excitement di  mall berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap keinginan untuk
tetap berada di mall, dengan besar pengaruh (0,077). Sedangkan secara parsial, variabel lingkungan fisik  mall paling
berpengaruh terhadap keinginan untuk tetap berada di mall. Yaitu sebesar (0,334).
Pengaruh total variabel  independet terhadap  dependent yaitu pengaruh variabel variasi tenant, lingkungan fisik,
keterlibatan belanja dan excitement di  mall terhadap keinginan untuk tetap berada di  mall adalah (pengaruh total = 0,234 +
0,077 = 0,311) sebesar 0,311 atau 31,1%.
Kata kunci : Excitement di  mall, variasi tenant  mall, lingkungan fisik  mall, keterlibatan-berbelanja, keinginan untuk tetap
berada di mall.

07311060 / RR. RISKA FEBRIANI
MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMILIH BANK SYARIAH ( STUDI PADA MASYARAKAT DI YOGYAKARTA );
Pembimbing: SRI HARDJANTI.,DRA.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  seberapa  besar pengaruh motivasi konsumen terhadap minat
memilih bank syariah, mengidentifikasi motivasi  konsumen  terhadap  minat  memilih  bank  syariah  serta  mengidentifikasi
motivasi  konsumen  yang  paling  dominan  dalam  mempengaruhi  minat  konsumen dalam memilih bank syariah.
Penelitian ini merupakan penelitian survai yang dilakukan di Yogyakarta pada Bulan April 2011. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer yang  diperoleh  secara  langsung  dari  responden.  Sampel  penelitian  diambil  dari
masyarakat  Yogyakarta  yang  telah  menggunakan  jasa  perbankan  syariah  atau konvensional.  Dalam  analisis  data
digunakan  analisis  deskriptif  dengan  analisis tabulatif serta analisis kuantitatif dengan uji regresi linear berganda dan chi
square.
Berdasarkan hasil penelitian  yang dilakukan, maka dapat diambil disimpulkan bahwa  (1)  Sebagian  besar  responden  adalah
dari  kalangan  laki-laki  yaitu  sebanyak 87%,  dengan  usia  antara  26 – 35  tahun  sebanyak  57%.  Dimana  sebanyak  60%
responden  yang  terlibat  berlatar  belakang  pendidikan  formal  (Sarjana  S-1),  yang mayoritas  memiliki  pekerjaan  sebagai
Pegawai  Swasta  yaitu  sebanyak  46%  dengan pendapatan/  bulan  >  Rp  3.000.000 – Rp  5.000  000  sebanyak  32%.  (2)
Terdapat pengaruh  yang  signifikan  (nyata)  antara  motivasi  konsumen  dengan  minat  memilih bank  syariah.  Hal  ini
didasarkan  pada  hasil  pengujian  statistik  dengan  uji  regresi linear  berganda  yang  menunjukkan  beberapa  nilai
koefisien  seperti  nilai  koefisien korelasi  R  sebesar  0,484  dan  nilai  R  square  sebesar  0,234.  Sementara  itu  dalam  uji chi
square  diketahui  terdapat  perbedaan  motivasi  konsumen  pada  motif  rasional dalam  memilih  bank  syariah  berdasarkan
karakteristik  konsumen,  utamanya  dilihat dari  karakteristik  jenis  kelamin  (dengan  chi  square  sebesar  30,068  dan
signifikansi sebesar  0,002)  serta  jenis  pekerjaan  (dengan  nilai  chi  square  sebesar  96,977  dan signifikansi  sebesar
0,000).  (3)  Motivasi  emosional  lebih  dominan  dalam mempengaruhi minat konsumen memilih bank syariah. Hal ini
didasarkan pada hasil pengujian  statistik  dengan  uji  korelasi  parsial  antara  motif  rasional  dengan  minat konsumen
memilih  bank  syariah  serta  motif  emosional  dengan  minat  konsumen memilih  bank  syariah..    Dalam  pengujian  ini
diketahui  bahwa variabel  motivasi rasional  memiliki  nilai  koefisien  korelasi  sebesar  0,327  dengan  signifikansi  sebesar
0,000.  Sedangkan  variabel  motivasi  emosional  memiliki  nilai  koefisien  korelasi sebesar 0,386 dengan signifikansi sebesar
0,000.

07311061 / SINGGIH ANDOYO AGUNG
ANALISIS KEPUASAN NASABAH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK SWAMITRA DI YOGYAKARTA;
Pembimbing: AL HASIN, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Kepuasan Nasabah Lembaga Keuangan non Bank Swamitra di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan
di Swamitra Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi yang dominan dalam membentk kepuasan
dan menetapkan perbedaan level kepuasan pengguna jasa Swamitra berdasarkan karakteristik nasabah. Penelitian ini
dilakukan dengan metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat,
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sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya
kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS.
Populasi yang diteliti adalah pelanggan Swamitra di Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah 100 orang. Metode statistik
yang digunakan adalah analisis Importance Performance dan Diagram Kartesius dan uji beda jenjang Kruskall Wallis.
Berdasarkan analisis Importance Performance nasabah merasakan kepuasan pada dimensi empati pada item Pegawai
Swamitra memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, dan pegawai Swamitra menjalin komunikasi dengan nasabah
tanpa pandang bulu, dimana masing-masing tingkat kepentingan sebesar 103,1% dan 100%. Dalam Diagram Kartesius
variabel yang masuk kedalam kuadran B adalah  variabel pegawai Swamitra menggunakan pakaian yang rapi, Swamitra
menyelesaikan layanan dengan tepat waktu, pegawai Swamitra memberikan layanan dengan cara yang tepat dan baik,
pegawai Swamitra tidak merasa sibuk untuk melayani nasabah, perilaku yang diberikan pegawai Swamitra kepada nasabah
meyakinkan, pegawai Swamitra memberikan rasa aman dalam bertransaksi, pegawai Swamitra menjalin komunikasi dengan
nasabah tanpa pandang bulu, dan pegawai Swamitra sopan dalam melayani nasabah. Pada pengujian Kruskall Wallis terdapat
perbedaan yang signifikan pada karakteristik konsumen yaitu pada jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

07311066 / RINALDI KUSUMA R
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT MELAKUKAN ONLINE SHOPPING
PADA MAHASISWA DI YOGYAKARTA; Pembimbing: BUDI ASTUTI, DRA,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Sikap dan Norma Suyektif terhadap Minat Melakukan  Online Shopping  pada
Mahasiswa  di  Yogyakarta”
dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa di Yogyakarta
dengan mengambil 96 sampel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap
variabel terikat yang meliputi :
1). Pengaruh Variabel Perceived Usefulness terhadap Variabel Sikap,
2). Pengaruh Variabel Perceived Ease of Use terhadap Variabel Sikap,
3). Pengaruh Variabel Perceived Risk terhadap Variabel Sikap,
4). Pengaruh Variabel Local Retail Market Environment terhadap Variabel Sikap,
5). Pengaruh Variabel Sikap terhadap Variabel Minat, serta
6). Pengaruh Variabel Norma Subyektif terhadap Variabel Minat.
Terdapat hubungan positif signifikan persepsi manfaat  (perceived usefulness)  terhadap  sikap konsumen pada  online
shopping. Terdapat hubungan positif signifikan persepsi  kemudahan  pengggunaan  (perceived ease of use) terhadap  sikap
konsumen pada  online shopping.
Terdapat hubungan  negatif signifikan persepsi  risiko  (perceived risk)  terhadap  sikap konsumen pada  online shopping.
Terdapat hubungan  negatif  signifikan  kemudahan akses  local retail market environment  terhadap  sikap konsumen pada
online shopping.  Terdapat pengaruh positif signifikan sikap konsumen terhadap minat pada online shopping. Terdapat
pengaruh positif signifikan norma subyektif terhadap minat pada online shopping.
Keywords : sikap, norma subyektif, minat, online shopping

07311071 / ERIE NURMALASARIE
ANALISIS KREDIBILITAS CELEBRITY ENDORSER (JORGE LORENZO) PADA IKLAN PRODUK SEPEDA MOTOR
YAMAHA JUPITER Z; Pembimbing: DRS. MUCHSIN MUTHOHAR, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Ketangguhan sepeda motor Yamaha di ajang MotoGP menginspirasi PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia untuk
menggunakan selebriti Jorge Lorenzo sebagai bintang iklan sepeda motor Yamaha di Indonesia. Selebriti Jorge Lorenzo
sebagai pembalap profesional dan juara motoGP mendapat kesempatan menjadi bintang iklan Yamaha Jupiter Z, karena
dianggap kompeten dan credible untuk mengiklankan Yamaha Jupiter Z.  Sehingga mampu membangun  image Yamaha
Jupiter Z yang berkualitas, modern, dan sesuai dengan gaya hidup  (lifestyle) kawula muda dan membangun mereknya  di
pasar.    Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris tentang kredibilitas selebriti endorser yang akan
sangat berguna bagi pengambilan keputusan dalam proses pencitraan suatu merek dan pemunculan suatu produk.
Penelitian ini akan mengkaji secara  empiris  pengaruh variabel daya tarik (attractiveness), keahlian (expertise), kepercayaan
(trustwothiness) terhadap persepsi konsumen terhadap kredibilitas selebriti endorser dan variabel manakah yang paling
dominan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kredibilitas selebriti endorser.
Penelitian ini dilakukan di  wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan populasi masyarakat umum atau konsumen potensial
yang pernah melihat iklan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di telivisi yang dibintangi oleh Jorge Lorenzo, dari populasi yang
ada diambil 100 responden sebagai sampel yang berdomisili di daerah Sleman dan Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan
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disini yaitu, metode convenience sampling. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, peneliti menggunakan berbagai analisis
baik deskriptif maupun analisis statistik diantaranya analisis regresi linear berganda, determinasi berganda, determinasi
parsial dan uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolonieritas, heteroskedastisitas, normalitas data dan uji linearitas.
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan sebesar 5%.  Selanjutnya untuk menguji hasil
penelitian menggunakan alat bantu SPSS versi 14.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  variabel selebriti endorser yang terdiri dari  daya tarik  (attractiveness), keahlian
(expertise), kepercayaan (trustwothiness), mempunyai berpengaruh signifikan terhadap kredibilitas sebesar 56,9%, dan
sisanya sebesar 43,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian yaitu kompetensi, karakter dan kharisma.
Variabel selebriti sebagai endorser yang paling berpengaruh terhadap kredibilitas adalah daya tarik (attractiveness). Hal ini
dapat dilihat pada koefisien determinasi parsial ( r2 ) dari variabel daya tarik (attractiveness) mempunyai nilai terbesar yaitu
24,2%.
Kata kunci: kredibilitas selebriti endorser

07311072 / M. AKHSANURROHMAN
PENGARUH KREATIFITAS IKLAN (ADVERTISING CREATIFITY) TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA
PRODUK POCARI SWEAT DI TELEVISI DENGAN METODE HIERARCHY OF EFFECT (HOE) (STUDI PADA
MAHASISWA FE UII); Pembimbing: ALBARI, DRS., M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul  “  Pengaruh Kreatifitas Iklan (Advertising Creativity)  Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Pocari
Sweat dengan Hierarchy Of Effect  (HOE)  ( Studi pada Mahasiswa FE UII)”. Penelitian ini bertujuan Untuk (1) menetapkan
pengaruh advertising creativity  terhadap  brand awareness.(2)  Untuk menetapkan pengaruh  brand awareness terhadap
pencitraan klaim iklan advertising claims (3) Untuk menetapkan pengaruh advertising claims  terhadap penerimaan pesan
iklan Message Acceptance.(4) Untuk menetapkan pengaruh Message Acceptance  terhadap kecintaan terhadap merek Brand
Liking.(5) Untuk menetapkan pengaruh Brand Liking  terhadap minat beli Brand Intention. Populasi penelitian ini adalah
mahasiswa Fakultas Ekonomi UII dan menetapkan  data  primer dengan  96  responden yang menjawab kuesioner.
Metode pengolahan data adalah metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan
lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner,
selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS.
Sedangkan, metode pengujian statistik dilakukan  dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dan analisis regresi linear
berganda, uji determinasi berganda, dan uji determinasi parsial, serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas,
heteroskedastisitas, uji normalitas data, dan uji linearitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F dengan taraf
signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji T dan uji F pada model kesatu  ad divergence  dan  ad relevance
berpengaruh positif  terhadap  brand awareness, sedangkan untuk uji  asumsi klasik dari empat  uji asumsi klasik empat  (
multikolinearitas, heterokedastisitas, normalitas, linearitas)  memenuhi  kriteria.
Sedangkan pada model kedua atau sederhana yang pertama  menunjukkan  brand awareness  berpengaruh positif terhadap
advertising claims, sedangkan untuk  3  uji asumsi klasik menunjukkan hanya satu yang memenuhi kriteria. Pada model
sederhana yang kedua menunjukkan  advertising claims berpengaruh positif terhadap message acceptance, sedangkan untuk
3  uji  asumsi klasik  (heterokedastisitas, normalitas, linearitas)  menunjukkan  hanya satu yang memenuhi kriteria.  Pada
model sederhana yang ketiga menunjukkan message acceptance berpengaruh positif terhadap brand liking, sedangkan untuk
3 uji asumsi klasik semuanya memenuhi kriteria. Pada model sederhana yang keempat menunjukkan brand liking
berpengaruh positif terhadap brand intention, sedangkan untuk  3  uji  asumsi klasik menunjukkan  semuanya memenuhi
kriteria uji.
Kata Kunci:  ad divergence, ad relevance, brand awareness, learning  advertising claims, message acceptance, brand liking,
brand intention

07311073 / ORYZA SATIVA RESWARI
PENGARUH PERILAKU ASERTIF TERHADAP STRESS KERJA PADA KARYAWAN PT.INDOTURBINE JAKARTA;
Pembimbing: SUHARTINI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul Pengaruh Perilaku Asertif terhadap Stress Kerja pada Karyawan PT. Indoturbine, Jakarta.  Penelitian ini
bertujuan untuk mengungkap:
(1) Pengaruh parsial dan simultan perilaku asertif verbal dan non verbal terhadap stress kerja di karyawan PT. Indoturbine
Jakarta,
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(2) Mengetahui variabel mana yang lebih berpengaruh pada perilaku asertif terhadap stress kerja di karyawan PT.
Indotribune, Jakarta   Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. Indoturbine, Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan
secara menyeluruh yaitu sebanyak 50 Karyawan PT. Indoturbine, Jakarta. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket.
Uji validitas instrumen dilakukan dengan teknik korelasi product moment Pearson, sedangkan uji reliabilitas menggunakan
Alpha Cronbach.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh secara simultan yang positif dan signifikan antara Perilaku Asertif
(Kemampuan Verbal dan Kemampuan Non Verbal) terhadap Stress Kerja  Karyawan PT. Indoturbine, Jakarta (Fhitung=
13,840, p<0,05) dengan demikian hipotesis terbukti kebenarannya. Dari analisis uji t menunjukan bahwa terdapat pengaruh
parsial variabel Asertif Kemampuan Verbal terhadap Stress kerja (thitung = 0,395, p<0,05), selain itu hasil uji t juga
menunjukan pegaruh parsial variabel Asertif Kemampuan Non Verbal terhadap Stress kerja (t hitung 0,371, p<0,05).
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi menunjukan Asertif Kemampuan Verbal mempunyai pengaruh yang
dominan terhadap Stress Kerja (r2 = 0,177), artinya Asertif Kemampuan Verbal memberikan pengaruh sebesar 17,7%
terhadap Stress Kerja karyawan PT. Indoturbine, Jakarta.
Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara simultan kemampuan asertif terhadap stres kerja
karyawan PT. Indoturbine Jakarta. Hal ini berarti semakin baik kemampuan karyawan dalam memenejemen stres kerja agar
tidak merugikan dirinya dan lingkungan kerjanya. Terdapat pengaruh secara parsial kemampuan asertif yang terdiri dari
kemampuan asertif verbal dan kemampuan asertif non verbal terhadap stres kerja karyawan PT. Indoturbine Jakarta.
Kemampuan asertif verbal paling berpengaruh terhadap stres kerja karyawan PT. Indoturbine Jakarta. Hal ini berarti bahwa
tinggi rendahnya stres kerja karyawan PT. Indoturbine Jakarta lebih ditentukan pada kemampuan perilaku asertif verbal
karyawan.
Kata Kunci: Perilaku Asertif, Stress Kerja, Karyawan

07311075 / MUH ARDHAN ZAINUDDIN
PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN GARDA DEPAN PT.ASELI DAGADU DJOGJAKARTA.;
Pembimbing: SYFARUDDIN ALWI, DRS, MS ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) pengaruh on the job training  terhadap kinerja karyawan, 2)
pengaruh off the job training terhadap kinerja karyawan, dan 3) pengaruh pelatihan yang terdiri dari on the job training  dan
off the job training  terhadap kinerja karyawan garda depan PT. Dagadu Yogyakarta.
Penelitian dilakukan di PT.  Dagadu Yogyakarta.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan garda depan PT.
Dagadu Yogyakarta, sejumlah  60  karyawan. Dalam penelitian ini seluruh subyek penelitian akan dijadikan sampel penelitian,
sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Model penelitian diuji asumsi klasik yang meliputi autokorelasi,
multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier
berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  on the job training  berpengaruh terhadap kinerja karyawan garda depan PT. Dagadu
Yogyakarta, ditunjukkan dari nilai t-hitung sebesar 3,660 dengan p sebesar 0,001 (p < 0,05). Off the job training berpengaruh
terhadap kinerja karyawan garda depan PT. Dagadu Yogyakarta, ditunjukkan dari nilai t-hitung sebesar 3,532 dengan p
sebesar 0,001 (p < 0,05).
Pelatihan yang terdiri dari  On the job training  dan  off the job training berpengaruh terhadap kinerja karyawan garda depan
PT. Dagadu Yogyakarta, ditunjukkan dari nilai F sebesar 16,857 dengan p sebesar 0,000 (p < 0,05). On the job training  dan
Off the job training  berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 41,3% terhadap kinerja karyawan. Adapun sisanya
sebesar 58,7% dipengaruhi variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci : On The Job Training, Off The Job Training, Kinerja Karyawan

07311079 / ADITYA GUNTUR WICAKSONO
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK T-SHIRT PADA KONVEKSI NATIONAL GARMENT DI
YOGYAKARTA; Pembimbing: SITI NURUL NGAINI, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pengawasan produk terhadap tingkat kerusakan dalam proses
produksi pada perusahaan, yaitu Konveksi “National Garment” di Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor - faktor yang
menjadi penyebab terjadinya kerusakan produksi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan
dengan proses produksi seperti: bahan dan alat yang dipergunakan, jumlah produk yang dihasilkan, jenis-jenis produk yang
dihasilkan, standar kualitas bagi produk yang dihasilkan dan jumlah produk rusak tiap kali berproduksi.
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Metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode Control Chart dan diagram ishikawa. Dari
metode control chart tersebut dapat diketahui proporsi kerusakan yang dialami pada saat proses produksi, sedangkan
diagram ishikawa digunakan untuk mengetahui sebab akibat terjadinya kerusakan pada saat proses produksi.
Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan kualitas produksi dalam setiap proses produksi pada NATIONAL GARMENT
dengan menggunakan analisis X-Chart produksi t-shirt sebagian dalam keadaan terkendali, dan sebagian dalam keadaan tidak
terkendali. Sedangkan dengan menggunakan analisis P-Chart dengan menggunakan perhitungan 3 standar deviasi produksi t-
shirt dalam keadaan terkendali. Tetapi bila semakin kecil batas pengawasan yang dilakukan maka dipastikan semakin
tingginya kerusakan yang terjadi. Faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan adalah SDM dan Alat Produksi

07311080 / SHEHERAZADE NINDRA R
PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KECAP ABC DI KABUPATEN SLEMAN;
Pembimbing: SUWARSONO, DRS.MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Didalam bidang pemasaran perilaku konsumen merupakan hal yang kompleks dan diperlukan berbagai cara yang tepat untuk
menanganinya. Konsumen merupakan aset bagi perusahaan dan memberikan kepuasaan kepada mereka menjadi suatu
keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Informasi mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi
sangat berarti bagi perusahaan. Penelitian dengan judul Analisis Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian Kecap ABC di
Kabupaten Sleman bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemasan, harga, kualitas, dan rasa terhadap keputusan
pembelian pada produk Kecap ABC baik parsial maupun simultan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
konsumen yang pernah atau sedang menggunakan produk kecap ABC di Kabupaten Sleman.
Sampel penelitian ini adalah 96 responden yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan
sampel menggunakan “ Convinience Sampling  ”. Analisis  data menggunakan uji regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan secara serentak variabel Kemasan (x1), Harga (x2), Kualitas (x3), dan Rasa (x4) berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian akan meningkat pula. Sedangkan dari empat variabel yang paling dominan
terhadap keputusan pembelian Kecap ABC di Kabupaten Sleman adalah variabel Kualitas. Persamaan regresi terbentuk  Y=
0,168  X1  +  0,163  X2  +  0,283X3  +  0,143X4  . Besarnya pengaruh keempat variabel tersebut terhadap keputusan pembelian
adalah  sebesar  39,6% dan sisanya sebesar 60,4% dipengaruhi oleh atribut lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian ini.

07311082 / CITRA NOVI QORIATI
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN VARIABEL MODERATING DISIPLIN DI FLORA
YOGYAKARTA; Pembimbing: TRIAS SETIAWATI, DRA., M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

This  research  title was  “Effect of Motivation on Employees Job Performance with Variables Moderating Discipline at Flora
Yogyakarta”. This research purposes are
(1) to find the effect of motivation to the employees job performance at Flora Yogyakarta,
(2) to find out the effect both of motivation and discipline to the employees performance, and
(3)  to find out  the effect of motivation to the employees job performance with moderating variable discipline at Flora
Yogyakarta. The data used in this  research was primary data taken from 43  respondents answering questionnaires.
The method used in this research was questionnaires. The analysis model used in this research was regression, F test, t-test,
and classic test.
The result of this research showed  that  variable motivation (X ) affected teh employees job performance. It was assumsed
that employees needed a good motivation to gain a great performance. Both motivation and discipline variables were
affected employees job performance. Teh amount of teh influence of motivation and discipline variables to teh employees
job performance could be seen in teh increasing of Adjust R
Square at 22 percent. It was assumed that both motivation and discipline affect employees job performance could increase
22 percent. Discipline independent variable and also as moderating variable (XX ) were affected to teh employees job
performance. It was assumed that management of  Flora Yogyakarta could combine both of  motivation and discipline, teh
employees job performance would be able to increase. This research will be useful  for teh Flora Yogyakarta management
regarding their policy making in managing human resources.
Keywords : Motivation, Discipline, Performance
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07311083 / ARDIAN SUDIMAN
ANALISIS PENGARUH KREDIBILITAS SELEBRITI ATLET ENDORSER (IRFAN BACHDIM) TERHADAP MINAT BELI
KONSUMEN; Pembimbing: SUWARSONO, DRS, MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh perusahaan dalam mengkomunikasikan perbedaan produknya dalam rangka
membentuk posisi dalam benak konsumen adalah dengan cara pengiklanan. Pengiklanan merupakan bentuk promosi yang
bertujuan dan mempunyai pengaruh terhadap konsumen secara global. Namun, disisi lain iklan membutuhkan dana yang
tidak sedikit.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  maka penulis mengadakan penelitian tentang penggunaan selebritis dalam sebuah
iklan dan pengaruhnya terhadap minat beli konsumen pada produk Pocari Sweat. Adapun variabel-variabel yang dimasukkan
dalam penelitian ini adalah variabel kepercayaan selebriti, daya tarik selebriti, dan keahlian selebriti. Penulis memiliki
beberapa hipotesis bahwa variabel-variabel tersebut adalah variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap minat beli
konsumen.
Untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai analisa baik deskriptif maupun analisa statistik,
diantaranya  uji regresi linier berganda, uji F, koefisien determinasi, uji t, uji koefisien determinasi parsial, dan uji asumsi
klasik. Dari regresi berganda didapat nilai-nilai koefisien positif yang artinya variabel-variabel penelitian mempengaruhi
secara positif terhadap minat beli konsumen pada produk Pocari Sweat. Hasil uji F mengatakan bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya bahwa variabel kepercayaan selebriti endorser, keahlian selebriti endorser, daya tarik selebriti endorser,
secara bersama-sama mempengaruhi minat beli pada produk Pocari Sweat, hal ini  terlihat dari nilai koefisien sebesar 0,000
yang berada dibawah 0,05 yang merupakan nilai level of signifikansi yang ditentukan dalam penelitian ini. Dari angka
koefisien determinasi sebesar 0,425 yang berarti bahwa hanya 42,5% variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu minat beli. Uji F mengatakan bahwa variabel bebas yaitu variabel
kepercayaan selebriti endorser, keahlian selebriti endorser, dan daya tarik selebriti endorser mempengaruhi variabel minat
beli secara parsial. Dan variabel bebas yang memiliki pengaruh positif paling besar terhadap variabel minat beli adalah
variabel daya tarik selebriti. Untuk selanjutnya secara lebih terperinci hasil penelitian ini dibahas didalam bab-bab pada
skripsi ini.

07311086 / HENDRA ARISTYA PRAYUDHA
ANALISIS DESKRIPTIF PELAKSANAAN MANAJEMEN RANTAI PASOKAN PADA PETERNAKAN AYAM CEMANI
MAKUKUHAN MANDIRI DI TEMANGGUNG; Pembimbing: SITI NURUL NGAINI, DRA., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan manajemen rantai pasokan pada usaha peternakan ayam. Analisis yang
diajukan: (1) penerapan manajemen rantai pasokan. (2) Aliran dari tiap-tiap rantai pasok. (3) Manajemen rantai pasokan
berpengaruh pada produktivitas laba peternakan. (4) Penjualan setelah menerapkan SCM lebih optimal.  (5) Biaya setelah
menerapkan SCM lebih rendah Obyek penelitian ini adalah peternakan ayam cemani Makukuhan Mandiri yang berada di
Kabupaten Temanggung. Metode yang digunakan untuk membandingkan hasil produktivitas sebelum menerapkan
manajemen rantai pasokan dan sesudah menerapkan manajemen rantai pasokan adalah dengan metode one way anova.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen rantai pasokan berpengaruh terhadap biaya yang
dikeluarkan oleh peternakan dalam menjalankan usahanya. Biaya menjadi lebih minimal. Sedangkan untuk penjualan tidak
berpengaruh karena penjualan dipengaruhi oleh pasar.
Kata Kunci: Manajemen rantai pasokan, Aliran rantai pasok, Produktivitas laba, Penjualan, Biaya.

07311088 / DANIAR UTOMO RETMADI
PENGARUH KREDIBILITAS MEREK MELALUI ASPEK KOGNITIF DAN ASPEK AFEKTIF TERHADAP KEKUATAN
SIKAP KONSUMEN PADA PRODUK CLOTHING SEEPHYLIIZ INDECTION DI YOGYAKARTA; Pembimbing: DRS.
ALBARI, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Pengaruh Kredibilitas Merk Melalui Aspek Kognitif dan Aspek Afektif  Terhadap Kekuatan Sikap Konsumen
Pada Produk Clothing Seephylliz Infection Di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh positif
kredibilitas merk melalui keyakinan afektif dan keyakinan kognitif terhadap kekuatan sikap konsumen.  Data yang digunakan
dalam penelitian  ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada konsumen yang berbelanja di
Distro Seephylliz Giant Store. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Convenience Sampling dimana sampelnya
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adalah setiap konsumen yang telah atau baru saja selesai melakukan transaksi pembelian barang. Sampel yang digunakan
adalah 96 orang responden. Metode pengolahan data adalah metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan agar
penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat.
Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan
komputer melalui program SPSS. Sedangkan, metode pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear
sederhana dan analisis  regresi linear berganda, uji determinasi berganda, dan uji determinasi parsial, serta uji asumsi klasik
yang terdiri dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, uji normalitas data, dan uji linearitas.
Pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
berdasarkan uji T dan uji F pada model kesatu kredibilitas merk berpengaruh positif terhadap keyakinan afektif, sedangkan
untuk uji asumsi klasik  dari tiga uji asumsi klasik satu memenuhi kriteria dan dua uji tidak memenuhi kriteria. Pada model
kedua menunjukkan kredibilitas merk dan keyakinan afektif berpengaruh positif pada keyakinan kognitif, sedangkan untuk uji
asumsi klasik menunjukkan dari empat uji asumsi klasik satu tidak memenuhi kriteria. Selain itu, pada model ketiga
menunjukan keyakinan afektif dan keyakinan kognitif berpengaruh positif terhadap kekuatan sikap konsumen, sedangkan
untuk uji asumsi klasik dari empat uji asumsi klasik satu uji tidak memenuhi kriteria. Rata-rata untuk kredibilitas merk sebesar
3,95 ( baik), keyakinan afektif sebesar 4,05 ( percaya), keyakinan kognitif sebesar 3,88 ( percaya), dan kekuatan sikap
konsumen sebesar 3,96 (baik).
Kata kunci : kredibilitas merk, keyakinan afektif, keyakinan kognitif, dan kekuatan sikap.

07311095 / ERLINA WIDYA LARASATI
ANALISIS PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI UNTUK MEMAKSIMALKAN KEUNTUNGAN PADA CV. TIGA
MITRA MULIA (KECAP MEREK BELIBIS) DI YOGYAKARTA; Pembimbing: ZAINAL MUSTAFA EQ, DR, MM ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Perencanaan Kapasitas Produksi Untuk Memaksimalkan Keuntungan Pada CV.Tiga Mitra Mulia
(Kecap Merek Belibis) di Yogyakarta. Masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah berapakah jumlah produk serta
keuntungan yang dihasilkan jika perusahaan menggunakan metode linear programming sebagai metode yang dipilih bagi
perusahaan Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer yang sifatnya umum atau lebih kepada rata-
rata, sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode proporsi agar dapat menentukan proporsi dari setiap variabel-variabel
yang berpengaruh bagi optimalisasi kapasitas perusahaan. Untuk dapat menggunakan Linear Programming diperlukan
penentuan Variabel keputusan dengan menyatakan ke dalam simbol atau notasi matematika dan merumuskan fungsi
batasan.
Hasil perumusan tersebut kemudian diolah dengan menggunakan program P.O.M for Windows kemudian akan didapat solusi
optimal untuk jumlah produk yang akan diproduksi beserta seberapa besar hasil dari kombinasi tersebut dalam memberikan
keuntungan bagi perusahaan. Setelah penulis mengolah semua data yang ada dengan menggunakan metode Linear
Programming menghasilkan produksi optimal produk X1 dan X2 adalah 750 Kg dan 250 Kg dengan keuntungan maksimum
perbulannya Rp 4.641.750, keuntungan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan
perhitungan perusahaan.
Kata kunci : Penjualan, Bahan baku, Tenaga kerja, Jam kerja, Biaya produksi.

07311098 / RIANA ULFAH
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN DI PERUSAHAAN ASRI SILVER;
Pembimbing: SYAFARUDDIN ALWI, DRS., MS ; Tahun: 2011
Abstrak:

The purpose of this study ws to exmine direct and indirect effects of a integrated multidimensional model of
transformational leadership and transactional . Participants comprised 32 employee, whom completed a questionnaire. The
audit, significant transformational and transactional leadership for the employee motivation. The application of
transformational and transactional leadhership increase the motivation such as physiology need, secure, social, award, and
self actualization fulfilled.
Keywords:  transformational leadership, transactional leadhership, motivation
.

07311099 / HAFIDZ RIFAI
RESPONS LINGKUNGAN BERBELANJA SEBAGAI STIMULUS PEMBLIAN TIDAK TERENCANA PADA TOKO SERBA
ADA(TOSERBA) (STUDI KAASUS CARREFOUR AMBARUKMO PLZA YOGYAKARTA); Pembimbing:
MURWANTO SIGIT, DRS,MBA ; Tahun: 2011
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Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung respons lingkungan belanja konsumen terhadap pengalaman
belanja, pengaruh resources expenditure dapat merupakan variabel mediator respons belanja konsumen terhadap
pembelian tidak terencana (impulsive buying), pengaruh langsung respons lingkungan belanja konsumen dengan pembelian
tidak terencana (impulsive buying), pengaruh respons lingkungan belanja konsumen secara simultan dengan pengalaman
belanja melalui pengalaman belanja sebagai mediator terhadap pembelian tidak terencana (impulsive buying) dan pengaruh
respons lingkungan belanja dan pengalaman belanja konsumen secara simultan dengan resources expenditure sebagai
mediator terhadap pembelian tidak terencana (impulsive buying). Penelitian ini menggunakan sampel dari konsumen
Carefour Ambarukmo Plaza sebanyak 100 orang, dengan menggunakan metode analisis data yaitu Struktural Eqaution
Model.
Penelitian ini menemukan bahwa pleasure berpengaruh positif dan signifikan terhadap Hedonic sh Value. Arousal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Resource expenditure. Dominance berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Utilitarian sh Value. pleasure berpengaruh positif dan signifikan terhadap Hedonic sh Value. Arousal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Resource expenditure. Dominance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Impulsive buying.
Resource expenditure secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Impulsive buying. Utilitarian sh
Value secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Impulsive buying. Pleasure secara tidak langsung
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Impulsive buying. Arousal secara tidak langsung berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Impulsive buying. Dominance secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Impulsive
buying.
Kata kunci: Lingkungan Berbelanja, Impulsif  Buying, Toserba, Carefour.

07311107 / MOHAMMAD HADI MULYA
ANALISIS PENGARUH IKLAN DI TELEVISI,RADIO DAN DI MEDIA CETAK TERHDAP EKUITAS MEREK PADA
PRODUK PEPSODENT(STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UII YOGYAKARTA);
Pembimbing: SUWARSONO, DRS, MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul ”Analisis  Pengaruh  Iklan  di  Televisi,  Radio  dan  di  Media Cetak Terhadap Ekuitas Merek Pada Produk
Pepsodent”. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Indonesia.  tujuan  dari
penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  iklan  yang  ada  di  beberapa  media  seperti  televisi, radio,  dan  media
cetak  terhadap  ekuitas  merek  (terdiri  dari  percaived  quality,  brand loyalty, brand awareness, dan brand association).
Rumusan masalah yang akan diteliti dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  ada  pengaruh  positif  dari  iklan  di  berbagai
media tersebut terhadap dimensi ekuitas merek pada produk pepsodent. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
data  primer  yang  bersumber dari  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  responden.  Pengambilan  sampel  dengan
menggunakan  teknik  non  probability  sampling  dengan  responden  sebanya  96  orang.
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  iklan  di  televisi,  di  radio  dan  di media  cetak  sebagai  variabel
bebas  serta  dimensi  ekuitas  merek  yang  terdiri  dari perceived  quality,  brand  loyalty,  brand  awareness  dan  brand
association  sebagai variabel  terikat.  Metode  pengolahan  data  dan  analisis  menggunakan  analisis  model persamaan
struktural dengan menggunakan program amos.
Dari  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  metode  analisis  yang  disebutkan diatas, menunjukan bahwa ada pengaruh
yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel  terikat.  Dapat  kita  ketahui  pula  bahwa  variabel  iklan  di  televisi
lah  yang memiliki pengaruh paling besar diantara variabel bebas yang ada.
Kata kunci : Iklan, ekuitas merek.

07311108 / NOVA DWI CAHYONO
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM
PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY; Pembimbing: KARTINI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor-faktor fundamental perusahaan seperti Earning
Per Share, Return On Assets, Debt to Equity  Ratio,  Price  Book  Value terhadap  return  saham perusahaan  real estate  dan
property  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, baik secara simultan/bersama-sama maupun parsial. Manfaat dari
penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada investor kondisi spesifik keuangan suatu perusahaan dan untuk
mengetahui apakah suatu perusahaan akan memberikan keuntungan yang wajar bagi investor jika akan melakukan kegiatan
investasi pada suatu perusahaan. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing-masing perusahaan  real estate
dan  property  dan bersumber dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
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Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode  purposive sampling, yaitu dengan tujuan untuk
mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan  real
estate  dan property  yang  listing  di BEI dari tahun 2007-2009. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut ada 33
perusahaan. Hipotesis yang diuji menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f.
Hasil pengujian terdapat terhadap 33 sampel penelitian yang dilakukan dengan bantuan program komputer  SPSS 17.0 For
Windows  menunjukkan bahwa dari uji f didapat sig f sebesar 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa sig f jauh lebih kecil dari
tingkat signifikansi 5% (0,006<0,05) hal ini menunjukkan bahwa  Earning Per Share, Return On Assets,  Debt to Equity Ratio
dan  Price Book  Value  secara bersama-sama/simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan secara
parsial variabel Earning Per share, Debt to Equity Ratio dan Price Book Value berpengaruh terhadap  return saham. Tetapi
variabel Return On Assets  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham, hal ini ditunjukkan dari hasil
uji t pada tingkat signifikasi 5% yaitu t hitung (0,080) lebih besar dari tingkat signifikasi 5% (0,080>0,05).

07311112 / FIRDA SYARIFAH
ANALISIS TINGKAT RISIKO DAN TINGKAT KEUNTUNGAN SAHAM INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009; Pembimbing: BACHRUDDIN, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini berjudul ―Analisis Tingkat Keuntungan dan Tingkat Risiko Saham Industri Makanan dan Minuman di BEI Tahun
2009‖. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan saham industr i makanan
dan minuman yang terjadi pada tahun 2009. Dimana dalam penelitian ini, tingkat keuntungan dinyatakan sebagai variabel
dependen dan risiko dinayatakan sebagai variabel independent. Pengamatan pada penelitian ini dilaksanakan selama satu
tahun, yaitu berawal dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2009. Dalam penelitian ini digunakan indeks harga saham
gabungan sektoral industri makanan dan minuman. Sedangkan harga saham yang digunakkan yaitu harga saham mingguan,
dengan mengambil harga saham pada hari rabu. Pengambilan saham pada hari rabu ini dikarenakan hari rabu merupakan
hari tengah trasnsaksi sehingga harga saham lebih stabil.
Hipotesa dalam penelitian ini mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara risiko dan tingkat
keutungan yang diharapkan. Analisis data yang digunakan adalah menghitung besarnya  risiko  dan tingkat keutungan yang
diharapkan, kemudian menentukan hubungan antara risko dan tingkat keutungan dengan menggunakan persamaan regresi.
Hasil analisa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa samakin besar risiko yang didapat maka semakin besar tingkat
keuntungan yang didapatkan.
Kata kunci : Tingkat resiko, tingkat keuntungan, saham indusri makanan dan minuman

07311114 / BURHAN  NUGROHO
ANALISIS EKUITAS MEREK TELEPON SELULER MEREK BLACKBERRY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
DIKALANGAN MAHASISWA UII YOGYAKARTA; Pembimbing: SUMADI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Blackberry adalah salah satu merek telepon seluler yang ada di pasaran yang terus berupaya meramaikan industry telepon
seluler dan ingin tetap mempertahankan eksistensinya di masa yang akan dating. Menyadari pentingnya keputusan
pembelian konsumen bagi pencapaian tujuan perusahaan, Blackberry terus memperkuat ekuitas mereknya. Salah satu
konsumen potensial Blackberry adalah kalangan pelajar dan mahasiswa khususnya di kalangan mahasiswa UII yogyakarta.
Perumusan masalah dalam penelitian ini sejauh mana pengaruh variabel-variabel ekuitas merek (brand awareness, brand
association, perceived quality, dan brand loyalty) terhadap keputusan pembelian konsumen pada handphone merek
Blackberry baik secara parsial maupun bersama-sama/simultan, serta variabel manakah yang paling mempengaruhi
keputusan pembelian konsumen terhadap handphone merek Blackberry.
Teori yang digunakan adalah manajemen pemasaran yang berkaitan dengan teori ekuitas merek, dan keputusan pembelian.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan mengunakan kuesioner.
Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 11 dengan analisa deskriptif. Pengujian hipotesis menggunakan
metode analisis regresi linier berganda, Uji F dan Uji t, dimaksud untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% (  = 0,05). Teknik pengumpulan data primer dengan daftar pertanyaan.
Sampel dalam penelitian ini 100 responden yang terdiri dari 5 fakultas di UII Yogyakarta.
Hasil penelitian menunjukan dari uji serempak terdapat pengaruh yang signifikan antara ekuitas merek yang terdiri dari;
kesadaran merek, asosiasi merek, kesan kualitas, dan loyalitas merek terhadap keputusan pembelian mahasiswa, besar
kontribusi keempat variabel bebas tersebut adalah sebesar 47,8%, sedangkan sisanya 52,2% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Sedangkan pada uji parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara
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kesadaran merek, asosiasi merek, kesan kualitas, dan loyalitas merek terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Variabel
yang paling besar sumbangannya terhadap keputusan pembelian yaitu persepsi kualitas mempunyai nilai terbesar yaitu
sebesar 0,120 (12%).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekuitas merek (kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek)
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa, variabel persepsi kualitas mempunyai pengaruh yang
paling besar sumbangannya terhadap keputusan pembelian mahasiswa.
Kata kunci : Ekuitas merek, dan Keputusan pembelian.

07311115 / AMALIA KHASANAH
MANAJEMEN RESIKO PADA FINANCE SERVICE DI PT TELKOM YOGYAKARTA; Pembimbing: DWIPRAPTONO
AGUS HARJITO DR.M.SI. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Laporan Magang ini berjudul “Manajemen Risiko Pada Finance Service Di PT Telkom Yogyakarta”. Magang ini bertujuan untuk
mengetahui manajemen risiko pada PT  Telkom  Yogyakarta,  khususnya  pada  bagian  Finance  Service  dimana  tugas-tugas
yang  dilaksanakan  oleh  bagian  Finance  Service  memiliki  risiko-risiko  yang  dapat berpengaruh  pada  keterlambatan
pengiriman  data  ke  Operational  Manager  Finance Service JATENG & DIY. Jika terlambat dalam mengirim data, maka akan
mengakibatkan adanya  keterlambatan  pencairan  dana  untuk  kebutuhan  operational  PT  TELKOM.  Hal tersebut  akan
berdampak  pada  kinerja  karyawan  dan  reputasi  perusahaan  terhadap konsumen.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu
pelaksanaan  manajemen  risiko  untuk menanggulangi  keterlambatan  pengiriman  data  tersebut  yang  dikaitkan  dengan
teori yang diberikan di perkuliahan. Awal mula berdirinya jasa Telekomunikasi di Negara Indonesia  ditandai dengan
pengoperasian  perdana  layanan  telegraph  elektromanetik  dari  Batavia  (Jakarta)  ke Biutenzorg  (Bogor)  pada tanggal  23
oktober  tahun  1856  .  Tanggal  dan  tahun  tersebut juga  ditetapkan  sebagai  hari  jadi Telkom.  Telkom  saat  itu  bernama
Post  Telegraaf    en Telefoondients  (Jawatan  Pos,  Telegraf  dan Telepon).  PT  Telkom  Indonesia  mempunyai struktur
organisasi terpusat yang berpusat di Bandung.
Pelaksanaan  magang  di  PT  Telkom  Yogyakarta  dilaksanakan  pada  hari  Senin tanggal 18 Oktober 2010 dan berakhir pada
hari jum’at tanggal 26 November 2010, dengan  asumsi  9  jam  kerja  per  hari dan  22  hari  kerja  per  bulan.  Penulis
melakukan observasi dari  tanggal  18  sampai  26  Oktober 2010,  Pengumpulan  data  dilakukan  pada tanggal 27 Oktober
2010 sampai 9 November 2010, Analisis dilakukan pada tanggal 11 sampai 26 November 2010. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan  tentang Manajemen Risiko pada bagian Finance Service.
Penulis  merekomendasikan  usulan  desain  baru  kepada  PT  Telkom  Yogyakarta khususnya pada divisi Finance Service
hendaknya selalu menerapkan manajemen risiko dalam  pelaksanaan  tugas  karyawan  sehingga  karyawan  dapat
mengetahui  seberapa besar  risiko  yang  dihadapi.  Faktor  Pendorong  dalam  pelaksanaan  program  magang adalah
keinginan penulis bekerja dalam Kantor PT Telkom sebagai latihan menghadapi dunia kerja yang sebenarnya, Faktor
Penghambat dalam pelaksanaan program magang adalah keterbatasan waktu penulis dalam melaksanakan magang dan
kurangnya referensi  tentang  magang  di  kampus.  Masukan untuk mahasiswa magang berikutnya adalah lakukan persiapan
yang cukup untuk menjalankan magang.
Kata kunci: manajemen risiko

07311117 / GALUH WAHYU CANDRA SARI
PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN,LEVERAGE DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PADA SAAT EX-
DIVIDEND DATE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA(BEI)PERIODE TAHUN 2005-2008; Pembimbing: NURFAUZIAH, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Ex-dividend date merupakan tanggal pertama setelah pembagian dividen perusahaan. harga saham pada saat ex-dividend
date dapat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan perusahaan. Salah satu kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan
aktivitas pendanaan adalah kebijakan leverage. Kebijakan leverage dalam aktivitas pendanaan digunakan untuk menentukan
sampai sejauh mana utang digunakan dalam struktur modal perusahaan. Selain leverage, harga saham pada saat ex-dividend
date juga diduga dapat dipengaruhi oleh kebijakan dividend an tingkat inflasi. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan tujuan: (1) untuk mengetahui adanya pengaruh kebijakan dividen, leverage dan inflasi
terhadap harga saham pada saat ex-dividen date pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode tahun 2005-2008 secara simultan, dan (2) untuk mengetahui adanya pengaruh kebijakan dividen, leverage dan inflasi
terhadap harga saham pada saat ex-dividen date pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode tahun 2005-2008 secara parsial.
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Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menitikberatkan pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode purposive sampling, yakni metode
pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan kriteria pemilihan
sampel, maka sampel yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebanyak 46 perusahaan. Teknik analisis data yang dilakukan
untuk menjawab hipotesis meliputi teknik analisis regresi berganda, dengan uji statistik F, t, dan uji determinasi.
Hasil uji f menunjukkan bahwa kebijakan dividen, leverage, dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap harga saham pada exdividend date, dengan demikian hipotesis pertama penelitian dapat diterima. Hasil uji t
menunjukkan bahwa secara parsial kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada ex-dividend date,
namun leverage dan inflasi tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian hipotesis kedua penelitian dapat diterima pada
kebijakan dividen, namun tidak dapat diterima pada leverage dan inflasi.
Kata kunci: kebijakan dividen, leverage, inflasi, harga saham, ex-dividend date

07311120 / RIDWAN DWI PRASETYO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK JATENG
KARANGANYAR; Pembimbing: ZULIAN YAMIT, DRS. M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas pelayanan jasa (realibility, responsiveness, assurance, emphaty,
dan tangible) terhadap kepuasan nasabah pada Bank Jateng Cabang Karanganyar secara serempak atau sendirisendiri, dan
untuk mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh dari dimensi kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan
nasabah.
Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 responden yang merupakan nasabah Bank Jateng Cabang Karanganyar.
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sedangkan pengumpulan datanya menggunakan kuesioner
dengan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan regresi linear berganda.
Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas angket menunjukkan bahwa semua instrument valid dan reliabel. Hasil analisis
regresi linear berganda menunjukkan bahwa persamaan Y= -2,350 + 0,179X1 + 0,309X2 + 0,200X3 + 0,222X4 + 0,231X5, hal
ini berarti sifat pengaruh masing-masing dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah adalah positif karena nilai
koefisien regresi (b1, b2, b3, b4, b5) > 0 atau bertanda positif. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa dimensi reliability
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan p value (0,013) < 0,05, dimensi responsiveness
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan p value (0,000) < 0,05, dimensi assurance
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan p value (0,035) > 0,05, dimensi kualitas pelayanan jasa
emphaty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan p value (0,001) < 0,05,  dimensi kualitas
pelayanan jasa tangible mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan p value (0,038) <
0,05. Sedangkan dari uji F didapat p value (0,000) < 0,05, hal ini berarti dimensi kualitas pelayanan jasa berpengaruh
signifikan  secara simultan terhadap kepuasan nasabah Bank Jateng Cabang Karanganyar. Faktor yang paling dominan
berpengaruh dari dimensi kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan nasabah adalah dimensi responsiveness. Hal ini
ditunjukkan dari nilai t hitung sebesar 3,779 lebih besar dari variabel lain. Uji koefisien determinasi diperoleh Adjusted R2
sebesar 0,385; berarti variabel reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangible dalam mempengaruhi kepuasan
nasabah adalah sebesar 38,5% sisanya dipengaruhi variabel lain di luar model.   Key words: kualitas jasa, reliability,
responsiveness, assurance, emphaty, tangible, dan kepuasan nasabah

07311124 / PRASETYO HADI
KEPUASAN MAHASISWA ANTAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DI LINGKUNGAN UII PADA LAYANAN AKADEMIK;
Pembimbing: ALBARI,DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Kepuasan  Mahasiswa  antar  Fakultas  Ilmu  Sosial  di Lingkungan  UII  Pada Layanan  Akademik.  Penelitian
ini  bertujuan  untuk  menetapkan tingkat  kepuasan  mahasiswa  antar fakultas  ilmu  social  di  lingkunga  UII  pada  layanan
akademik  dan  menetapkan  adanya  perbedaan kepuasan  mahasiswa  antar  fakultas  ilmu social di lingkungan UII pada
layanan akademik. Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  bersumber dari  kuesioner yang
dibagikan  kepada  mahasiswa  fakultas  ilmu  sosial,  yang  terbagi menjadi  empat  fakultas.  Pengambilan  sampel  dengan
menggunakan  teknik  quota-convenience sampling dimana sampelnya adalah  setiap mahsaiswa fakultas ilmu sosial yang
menempuh pendidikan akademik di UII. Sampel yang digunakan adalah 100 orang responden. Variabel penelitiaanya adalah
kepuasan.  Data  diolah  dan  dianalisis  menggunakan  analisis  uji  beda  dan  analisis  uji Kruskal-wallis.  Pengujian  hipotesis
menentukan ada  atau  tidak  adanya  perbedaan  rata-rata  tingkat  kepuasan mahasiswa  fakultas  ilmu  sosial  pada  layanan
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akademik,  dengan nilai  taraf  signifikasi  sebesar 5%.  Sedangkan  untuk  mengukur  validitas  dan  reliabilitas alat  ukur
dalam  penelitian  ini  maka rumus  product  moment  dan  Cronbach  Alpha menjadi  pilihan.  Selanjutnya  untuk  menguji
hasil penelitian  menggunakan  alat  bantu SPSS 17.00.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  analisis  uji  beda,  terdapat perbedaan tingkat  rata-rata  dengan
penililaian  tertnggi  dan  terendah  pada  setiap indikator  kepuasan mahasiswa  antar  fakultas  ilmu  sosial,  fakultas
ekonomi nilai  rata-rata  indikator  kepuasan yang diperoleh  cenderung  rendah  dibandingkan  fakultas lainnya,  sebaliknya
fakultas  IAI  nilai  rata-rata indikator  kepuasan  lebih  tinggi  atau memperoleh  nilai  yang  sangat  positif  dibandingkan
fakultas lainnya.  Analisis  uji Kruskal-wallis menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap tingkat
kepuasan  mahasiswa  antar  fakultas  ilmu  sosial  di  lingkungan  UII  pada  layanan akademik, karena nilai probabilitas yang
diperoleh 0,055 ≥ nilai sig 0,05. Terdapat 6 indikator  yang  menyatakan ada  perbedaan  tingkat  kepuasan  mahasiswa
karena  nilai probabilitas  yang  diperoleh  <  0,05 yaitu,  indikator  ketersediaan  dosen  sesuai kualifikasinya,  ketersediaan
asisten  dosen  untuk menunjang  mata  kuliah  utama, ketersediaan dosen sesuai mata kuliah kelas, ketepatan dalam
penilaian hasil ujian, evaluasi  atau  pembahasan  soal-soal  ujian,  kesiapan  sistem  informasi (komputer)  untuk
mempercepat layanan.
Kata kunci : Jasa, Kualitas Layanan, dan Kepuasan

07311125 / MELISA PUTRI H
ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN HUTANG TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (STUDI
KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI ); Pembimbing: DRS, ABDUL MOIN, MBA ; Tahun:
2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas dan hutang terhadap kebijakan deviden. Dengan
kata lain bagaimana pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan hutang terhadap level pada perusahaan dengan tingkat kebijakan
deviden yang berbeda, yaitu tinggi dan rendah. Profitabilitas merupakan  tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh
perusahaan pada saat menjalankan operasinya.likuiditas merupakan  kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-
kewajibannya yang harus segera dibayar sedangkan hutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan,
dengan jangka waktu tertentu.
Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Eviews 4.1 dimana pengujian hipotesis menggunakan  Analisis deskriptif, Uji
Asumsi Klasik dan Analisis  Regresi Linier Berganda  dengan mengunakan data  Indonesian Capital market Directory (ICMD).
Dengan teknik pengumpulan  data sekunder, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006-2008 dan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode
purposive sampling, metode tersebut hanya objek yang memenuhi kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel, yaitu :
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2008 dan Perusahaan yang membayar deviden
secara berturut-turut pada tahun 2006-2008 sehingga memperoleh 26 perusahaan dari 397 perusahaan di BEI.
Hasil yang diperoleh uji F secara keseluruhan variabel profitabilitas, likuiditas dan hutang memiliki pengaruh signifikan tetapi
dalam hasil uji t menunjukkan profitabilitas  dan likuiditas mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kebijakan deviden
perusahaan sedangkan hutang mempunyai pengaruh  positif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan deviden perusahaan.
Dalam uji asumsi klasik menghasilkan bahwa dalam uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi tidak
terjadi dalam model penelitian ini.
Kata kunci : Profitabilitas, Likuiditas, Hutang dan Kebijakan Deviden.

07311126 / MUHAMMAD ISMAIL
ANALISIS PENGARUH PRODUCT QUALITY,SERVICE QUALITY,DAN PRICE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN
DAN LOYALITAS KONSUMEN TOKO BUSANA MUSLIM DI YOGYAKARTA; Pembimbing: SUMADI, DRS, M.SI ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Product quality, Service quality ,dan Price terhadap Kepuasaan Konsumen dan Loyalitas
Konsumen toko busana muslim di Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Product quality, Service
quality dan price terhadap kepuasan konsumen dan variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen, yang kedua untuk mengetahui pengaruh Product quality, Service quality, dan price terhadap loyalitas konsumen
variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh
kepuasaan konsumen terhadap loyalitas.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada
responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik convinience, yaitu siapapun yang di temui di toko busana
muslim Al-Fath, Annisa, dan Karita dapat dijadikan responden. Dengan sampel 3 toko busana muslim yaitu Al-Fath, Annisa,
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dan Karita yang masing-masing toko di ambil sampel 40 orang sehingga total sampel 120 orang. Variabel penelitian adalah
variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga sebagai variabel independen. Kepuasan konsumen dan loyalitas
konsumen sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, uji
asumsi klasik, analisis korelasi berganda dan determinasi berganda serta analisis korelasi parsial dan determinasi parsial.
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui hasil uji secara simultan atau uji F maupun uji secara parsial atau uji t
membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel Product quality, Service quality, dan price terhadap
kepuasaan konsumen. Uji f dan uji t juga membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel prodqual,servqual, dan
price terhadap loyalitas konsumen. Dan kepuasaan konsumen berdasarkan uji t juga menunjukan pengaruh yang signifikan
terhadap loyalitas konsumen. Dari hasil analisis koefisien determinasi parsial dapat diketahui bahwa variabel kualitas produk
memberikan pengaruh yang dominan tehadap kepuasan konsumen, sedangkan kualitas pelayanan memberikan pengaruh
yang dominan terhadap loyalitas konsumen.
Kata kunci : Pengaruh, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga, Kepuasan Konsumen, Loyalitas Konsumen.

07311127 / TEGUH WIJAYANTO
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS MEREK(STUDI KASUS PASTA GIGI
MEREK PEPSODENT PADA MAHASISWA DI YOGYAKARTA); Pembimbing: SUMADI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul  “Analisis Pengaruh Kepuasan Konsumen  terhadap Loyalitas Merek”. Penelitian ini dilakukan pada
mahasiswa yang menempuh studi di Yogyakarta.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan
konsumen terhadap  loyalitas  atas merek  dan atribut dari kepuasan konsumen (kualitas produk, emosional, harga dan
kemudahan) mana yang paling mempengaruhi loyalitas atas merek. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Seberapa
besar pengaruh kepuasan pelanggan terhadap pembentukan loyalitas atas merek,  Dari 5 faktor untuk menentukan
kepuasaan pelanggan (kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga dan biaya), manakah yang paling berpengaruh
positif pada pembentukan loyalitas atas merek.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada
responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik  purposive sampling, yaitu sampling dimana pengambilan
elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili
populasi. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Variabel penelitian adalah variabel kepuasan konsumen yang
diukur dari persepsi kualitas produk, emosional, harga dan kemudahan sebagai variabel independen dan loyalitas atas merek
sebagai variabel dependen.  Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi
berganda, analisis korelasi berganda dan determinasi berganda serta analisis korelasi parsial dan determinasi parsial.
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui hasil uji secara simultan atau uji F maupun uji secara parsial atau uji t
membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kepuasan konsuemen terhadap loyalitas atas merek. Dari
hasil analisis koefisien determinasi parsial dapat diketahui bahwa variabel  kualitas produk memberikan pengaruh yang
dominan tehadap loyalitas atas merek.
Kata kunci : Kepuasan konsumen, loyalitas atas merek, ekuitas merek,

07311135 / IFSANTIN NAJIH
ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA ANTAR FAKULTAS EKSATA DI LINGKUNGAN UII PADA LAYANAN
AKADEMIK; Pembimbing: ALBARI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah universitas.
Ini dikarenakan kepuasan mahasiswa dapat dijadikan sebagai tolak ukur kualitas suatu universitas atau sebagai pembentuk
sebuah citra yang baik yang dapat memberikan  dampak positif bagi universitas dalam berkompetisi dengan universitas
lainnya, baik universitas negri maupun swasta.
Penelitian yang mengangkat judul “Analisis Kepuasan Mahasiswa antar Fakultas Eksakta di Lingkungan UII pada layanan
akademik” ini menggunakan teknik convinience sampling dalam pengambilan sampelnya. Sampel yang diambil sebanyak 100
responden dari 4 fakultas eksakta yang berbeda di UII. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuisioner. Variabel
penelitian ini adalah kepuasan konsumen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan uji rata-rata hitung dan
Kruskal Wallis.
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Tujuan dari penelitian ini adalah menetapkan tingkat kepuasan mahasiswa antar fakultas eksakta di lingkungan UII pada
layanan akademik dan menetapkan adanya perbedaan kepuasan mahasiswa antar fakultas eksakta di lingkungan UII pada
layanan akademik.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, rata-rata penilaian kepuasan mahasiswa fakultas eksakta di lingkungan UII pada
layanan akademik cukup baik.
Namun, sebagian indikator penilaian kepuasan memiliki nilai rata-rata yang jauh berbeda pada masing-masing fakultas. Yang
artinya, terdapat perbedaan pada masing-masing indikator kepuasan mahasiswa fakultas eksakta di lingkungan UII pada
layanan akademik. Sehingga diperlukan strategi yang  berbeda-beda pada tiap fakultas eksakta untuk meningkatkan kinerja
layanan akademik.
Keyword : kepuasan konsumen, jasa, kualitas layanan

07311136 / AZZIRA SHARA NOVINSA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DAN HARGA TERHADAP KEPUASAAN
KONSUMEN DI PANCAKE'S COMPANY; Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA., M.M. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen di
Pancake’s Company Jl. Prof.  Dr. Yohanes No. 1060 Sagan, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
kepuasan konsumen terhadap kualitas produk, kuali tas pelayanan, dan harga berdasarkan karakteristik konsumen, untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh kua litas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen, dan
untuk menge tahui dimensi apa yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen di Pancake’s Company. Populasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua orang yang me lakukan pembelian di Pancake’s Company.
Sampel yang digunakan sebanyak 96 responde n. Teknik Penarikan Sampel menggunakan metode convenience sampling
yaitu dengan mengambil sampel dari populasi yang mudah ditemui yang kiranya dapat mewakili populasi. Model analisis
yang digunakan yaitu metode deskriptif dan kuantitatif.
Dengan hipotesis : (1) Tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga di Pancake’s
Company tinggi. (2) Kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga di Pancake’s Company berpenga ruh besar terhadap
kepuasan konsumen. (3) Dimensi yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen di Pancake’s Company adalah
kualitas produk.
Adapun hasil yang didapat dari uji analisis deskriptif yaitu secara keseluruhan, tingkat kepuasan konsumen di Pancake’s
Company tinggi,  tetapi pada beberapa variabel, diperoleh hasil bahwa konsumen merasa kurang puas pada variabel  tangible
yaitu kelengkapan fasilitas ruangan dan keamanan dan kenyamanan fasilita s tempat parkir pada Pancake’s Company.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu dimensi kualitas produk, kualitas pelayanan, dan
harga secara serentak maupun parsial mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Pancake’s Company,
sedangkan  besarnya pengaruh variabel-variabel independen  tersebut terhadap kepuasan konsumen sebesar 53,3% dan
sisanya 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Dimensi yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen di Pancake’s Company adalah dimensi kualitas pelayanan.
Kata Kunci : Kualitas, produk, pelayanan, harga, kepuasan.

07311137 / SISCA RACHMAWATI
ANALISIS PERSEPSI PRODUK,PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN KEWAJARAN HARGA TERHADAP
KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN PADA RUMAH SAKIT PUTERA BAHAGIA CIREBON; Pembimbing:
MUCHSIN MUTHOHAR, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini mengangkat judul “ Analisis Pe rsepsi Kualitas Produk, Persepsi Kualitas Pelayanan, Kewajaran Harga Terhadap
Kepuasaan dan Loyalitas Konsumen Pada Rumah Sakit Putera Bahagia Cirebon” di Jalan Ciremai Raya No.114 Perumnas
Cirebon. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh positif kualitas produk, kualitas pelayanan dan kewajaran harga
terhadap kepuasaan dan l oyalitas konsumen yang diberikan Rumah Sakit Putera Bahagia Cirebon.
Populasi yang akan diteliti ad alah seluruh konsumen yang sedang melakukan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit
Putera Bahagia Cirebon. Sedangkan sampel yang digunakan adalah sebanyak 96 responden. Dalam pengamb ilan sampel,
penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling, dimana sampel nya adalah setiap konsumen yang sedang
melakukan pengobatan dan perawatan di Rumah  Sakit Putera Bahagia Cirebon di Jalan Ciremai Raya No 114 Perumnas
Cirebon. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis uji asumsi klasik dan analisis
determinan.
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Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan
reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, maka dipilih rumus product moment dan alpha
croncbach. Dan selanjutnya untuk menguji hasil penelitia n menggunakan alat ba ntu, yaitu program pengolahan data SPSS
version 17.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, kua litas pelayanan dan kewajaran harga berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepua saan dan loyalitas konsumen di Rumah Sakit Putera Bahagia Cirebon, sedangkan
variabel  yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasaan konsumen adalah  variabel kualitas pelayanan, dan variabel
yang paling dominan dalam memp engaruhi loyalitas konsumen  adalah kualitas produk.
Kata kunci : kualitas produk, kualitas pelayanan, kewajaran harga, kepuasaan pelanggan, loyalitas

07311141 / ZHAFIRI LUTHFI
PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS : STUDI
TENTANG PERAN MEDIASI SWITCHING COST; Pembimbing: ASMAI ISHAK, DRS., M.BUS., PHD ; Tahun:
2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul  Pengaruh Kepuasan Konsumen dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas : Studi Tentang Peran
Mediasi Switching Cost. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh switching cost terhadap loyalitas konsumen,
kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen, pengaruh  langsung kepuasan konsumen terhadap  switching cost,
kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen, dan pengaruh  langsung kepercayaan konsumen terhadap switching
cost pada konsumen pengguna layanan proveder seluler.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada
masyarakat pengguna layanan proveder seluler. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik  quota-convenience
sampling  dimana sampelnya adalah setiap  masyarakat pengguna layanan proveder seluler. Sampel yang digunakan
sebanyak 120 responden. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan   uji validitas dan realibilitas dengan
menggunakan  program SPSS 14.0.  Pengujian hipotesis menggunakan  dengan menggunakan analisis structural equation
modeling (SEM)  dengan  < Level of Significant = 0,05.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  berdasarkan uji validitas, terdapat  tiga pernyataan yang tidak valid dan harus
dikeluarkan dari daftar pernyataan pada kuesioner.
Selanjutnya, berdasarkan uji reliabilitas, butir penyataan yang terdapat pada kuesioner reliabel untuk dijadikan data
penelitian. Berikutnya, berdasarkan uji structural equation modeling (SEM) semua  indikator signifikan  dengan  nilai
probabilitas- statistic    <  Level of Significant  = 0,05. Dimana nilai probabilitas-statistik pengaruh switching cost terhadap
loyalitas konsumen (0,003), kepuasan konsumen  terhadap  loyalitas konsumen  (0,049), pengaruh  langsung kepuasan
konsumen terhadap  switching cost  (0,022),  kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen(0,000)  dan pengaruh
langsung kepercayaan konsumen terhadap  switching cost (0,001).
Kata kunci:  Loyalitas Konsumen,  Switching cost,  Kepuasan Konsumen,  Kepercayaan Konsumen.

07311142 / FITRIA IRMAWATI
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK BAHAN BAKAR BENSIN PADA PENGECER BAHAN BAKAR
BENSIN DI PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA; Pembimbing: ZAINAL MUSTOFA EQ, DRS MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan unt uk apakah telah terjadi penyimpangan produksi untuk produk bahan bakar bensin
eceran dan apakah penyimpangan produk tersebut masih dalam batas toleransi perusaha an serta untuk mengeta hui faktor -
faktor penyebab terjadinya penyimpangan produk tersebut.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa Control Chart untuk mengetahui presentase penyimpangan  dan
mengetahui rata-rata tiap variable produk bahan bakar bensin dengan mengambil 20 sampel bahan bakar bensin  di Pakem
Sleman Yogyakarta. Dan penulis juga menggunakan Diagram Ishikawa untuk mendeskripsikan berbagai penyebab masalah
terjadinya penyimpangan produk.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mayoritas variable diantaranya : kadar Oktan, Kandungan Pewarna dan
kejernihan bensin dalam batas toleransi. Untuk kandungan Air diatas batas toleransi. Dan dari  penelitian yang dilakukan ada
lima faktor utama penyebab produk gagal, diantaranya, sumber daya manusia, lingkungan dan peralatan yang menyebabkan
penyimpangan pa da produk bahan bakar bensin eceran.
Kata Kunci : kualitas produk
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07311147 / DIMAS NURDIAN SYAH WAHYUDI
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA  FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PADA
LAYANAN BIDANG AKADEMIK; Pembimbing: DRS. ALBARI, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII pada  Layanan Bidang Akademik. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan kepuasan mahasiswa per program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi UII pada layanan
bidang akademik, serta kepuasan mahasiswa antar program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi UII pada layanan akademik.
Fakultas Ekonomi UII adalah salah satu contoh perusahaan jasa.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada
mahasiswa Fakultas Ekonomi UII. Populasi yang ada di tiga program studi Fakultas Ekonomi UII  sebanyak 4.268 mahasiswa,
yang terdiri dari angkatan 2007, 2008, 2009 dan 2010. Populasi Program Studi Akuntansi sebanyak 2.051 mahasiswa,
Program Studi Ilmu Ekonomi sebesar 320 mahasiswa, dan Program Studi Manajemen sejumlah 1.897 mahasiswa.
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik  quota-convenience  sampling  dimana sampelnya adalah setiap
mahasiswa Fakultas Ekonomi UII. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang responden.  Sampel tersebut terdiri dari
Progam Studi Akuntansi sebanyak 48 mahasiswa, Program Studi Ilmu Ekonomi sebesar 7 mahasiswa, dan Program Studi
Manajemen sejumlah 45  mahasiswa.  Metode pengolahan data dan analisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji
beda Kruskall Wallis. Pengujian hipotesis menggunakan uji Kruskall Wallis dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji validitas, terdapat satu pernyataan yang tidak valid dan harus
dikeluarkan dari daftar pernyataan pada kuesioner. Selanjutnya, berdasarkan uji reliabilitas, butir penyataan yang terdapat
pada kuesioner reliabel untuk dijadikan data penelitian. Berikutnya, berdasarkan uji Kruskall Wallis terdapat beberapa
indikator yang signifikan dan tidak signifikan. Rata-rata untuk kepuasan mahasiswa program studi di lingkungan Fakultas
Ekonomi UII pada Layanan Akademik adalah 3,23 (cukup puas)  untuk Program Studi  Akuntansi, sebesar 3,70
(puas)  untuk Program Studi Ilmu Ekonomi, dan sebesar 3,10 (cukup puas)  untuk Program Studi Manajemen.
Kata kunci: kepuasan mahasiswa, jasa, layanan akademik

07311151 / DICKY TARUNA SIREGAR
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN YANG BERBELANJA DI
INDOMARET JL.NUSA INDAH YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UII JURUSAN MANAJEMEN);
Pembimbing: SUWARSONO MUHAMMAD, DRS, H., M.A ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Yang berbelanja Di Indomaret Jl.Nusa
Indah Yogyakarta ( Studi Kasus Pada Mahasiswa UII Jurusan Manajemen ). Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam
Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang
diberikan Indomaret dan seberapa besar tingkat kepuasan konsumen setelah merasakan pelayanan (jasa). Penelitian ini
dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif, hal ini bertujuan agar penelitian dapat memperoleh hasil yang akurat,
sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Penilaian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrument kuisioner,
selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan computer program SPSS.13. Sedangkan populasi yang diteliti adalah
Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen yang pernah berbelanja di Indomaret. Sample
yang digunakan sebanyak 96 responden dengan teknik random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis
Regresi Linier Berganda untuk mengetahui pengaruh variable-variabel yang diteliti baik secara simultan maupun secara
parsial, serta untuk mengetahui variabel mana yang paling kuat pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah.
Melalui analisis yang dilakukan, secara keseluruhan pelayanan (jasa) yang diberikan Indomaret kepada konsumen cukup
berkualitas. Dari hasil analisis dapat diketahui kelima variabel kinerja pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan
konsumen baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil dari analisis juga diketahui bahwa variabel yang paling dominan
mempengaruhi kepuasan konsumen adalah variabel Empati/Empathy.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen, Analisis Regresi Berganda

07311152 / NANA HABIB MAULANA
PENGARUH KONFLIK PERAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT.INDOTURBINE JAKARTA;
Pembimbing: SUHARTINI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul pengaruh konflik peran  terhadap  prestasi kerja  karyawan PT. Indoturbine Jakarta, penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  konflik peran  terhadap  prestasi kerja  karyawan yang berada di  PT.
Indoturbine, dan konflik peran apa yang paling mempengaruhi prestasi kerja karyawan PT. Indoturbine Jakarta. Metode
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pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah total
sampling atau sensus. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, Uji t dan Uji F. Dengan menggunakan
analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis didapatkan hasil bahwa  secara simultan dan parsial  terdapat pengaruh
antara  konflik peran  terhadap  prestasi kerja  karyawan PT.  Indoturbine Jakarta  dan  Konflik peran pribadi  paling
berpengaruh  terhadap  prestasi kerja  karyawan. Hasil  ini menunjukkan bahwa konflik peran yang terjadi pada karyawan PT.
Indoturbine dapat mempengaruhi prestasi kerja  karyawan, sehingga berdampak pada meningkatnya prestasi kerja karyawan
yang dihasilkan.
Kata kunci: Konflik peran dan prestasi kerja

07311153 / WINDA SOFFI DAMAYANTI
PENGARUH FAKTOR MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEMANDU TAMAN PINTAR DI YOGYAKARTA;
Pembimbing: SUBOWO, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul  “PENGARUH FAKTOR MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEMANDU TAMAN PINTAR DI YOGYAKARTA”,
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor motivasi kerja terhadap kinerja pemandu yang berada di Taman
Pintar,  dan faktor motivasi apa yang paling mempengaruhi terhadap kinerja pemandu Taman Pintar  di Yogyakarta. Dalam
penelitian ini menggunakan teori motivasi Mc Clelland, dimana faktor motivasi  yang terdiri dari kebutuhan akan prestasi,
kebutuhan akan afiliasi dan kebutuhan akan kekuasaan.
Penelitian ini melibatkan 70 responden dan  didapatkan 30 pria dan 40 wanita dengan masa kerja < 1 tahun sebanyak 32
orang, 1-2 tahun sebanyak 14 orang, 3-4 tahun sebanyak 18 orang dan 5-6 tahun sebanyak 6 orang.  Metode pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Teknik penarikan sampel menggunakan total sampling atau sensus. Alat
analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda , korelasi berganda  dan korelasi parsial. Dari  analisis regresi
berganda diketahui masing – masing faktor motivasi  berpengaruh positif terhadap kinerja pemandu Taman Pintar, hasil
analisis korelasi berganda dalam rangka menguji hipotesis dihasilkan bahwa seluruh faktor motivasi yang terdiri dari
kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi dan kebutuhan akan kekuasaan secara bersama – sama mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, dan hasil dari analisis korelasi parsial adalah bahwa seluruh faktor  motivasi
masing – masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Kebutuhan akan kekuasaan merupakan faktor
motivasi yang paling berpengaruh terhadap kinerja pemandu. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor motivasi berdampak pada
meningkatnya kinerja pemandu Taman Pintar yang dihasilkan.
Kata kunci : Faktor Motivasi dan Kinerja

07311154 / FIKRY TAUFAN
PENGARUH KONFLIK PERAN DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TELEKOMUNIKASI
INDONESIA AREA YOGYAKARTA; Pembimbing: SUBOWO, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  konflik  peran  dan  stres kerja  berpengaruh secara  signifikan
bersama-sama  (simultan)  maupun  masing-masing  (parsial)  terhadap  kinerja karyawan  PT.  Telekomunikasi  Indonesia
Area Yogyakarta serta mengetahui variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan diantara variabel konflik
peran dan variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  Area  Yogyakarta.  Penelitian
dilakukan di PT. Telekomunikasi Indonesia, yang terletak di Jalan Laksda Yos Sudarso no. 9 Kotabaru Yogyakarta.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  angket (kuesioner),  dan  literatur-literatur  lainnya.  Dalam
penelitian  ini  yang  menjadi sampel  adalah  karyawan  Divisi  Consumer Service  di  PT.  Telekomunikasi Indonesia  Area
Yogyakarta  yang  berjumlah  62  orang.  Metode analisis  data  yang digunakan  adalah  1)  Analisis  Deskriptif,  untuk
mengetahui  penilaian responden terhadap  variabel  penelitian.  2)  Analisis  Verifikatif  atau  Inferensial,  digunakan untuk
menguji  hipotesis,  ada  atau  tidaknya  pengaruh  antara  konflik  peran  dan stres  kerja  secara bersama-sama  (simultan)
maupun  masing-masing  (parsial) terhadap  kinerja  karyawan.  Didalam analisis  verifikatif  terdapat  analisis  regresi
berganda, korelasi berganda dan korelasi parsial.
Dari  analisis  data  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  1)  Terdapat  pengaruh konflik  peran  dan stres  kerja  karyawan  yang
signifikan  secara  bersama-sama (simultan) terhadap kinerja karyawan. 2) Terdapat pengaruh yang positif terhadap kinerja
karyawan.  3)  Terdapat  pengaruh  yang  positif stres  kerja  terhadap  kinerja karyawan.  4)  Stres  kerja  merupakan  faktor
dominan  yang berpengaruh  terhadap kinerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Area Yogyakarta.
Kata kunci: Konflik Peran, Stres Kerja, Kinerja.
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07311155 / YUNI ASRI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA, KUALITAS PRODUK, DAN KEWAJARAN HARGA TERHADAP KEPUASAN
DAN LOYALITAS PELANGGAN BENGKEL MOBIL SUZUKI "SUMBER BARU MOBIL" YOGYAKARTA; Pembimbing:
ALBARI, DRS. , M.Si. ; Tahun: 2010
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh  Kualitas Jasa, Kualitas Produk, dan Kewajaran Harga Terhadap Kepuasan dan
Loyalitas Konsumen  Bengkel Resmi Sumber Baru Mobil Suzuki Yogyakarta”. Secara garis besar membahas mengenai
pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga yang diberikan Bengkel Resmi Sumber Baru Mobil Yogyakarta
terhadap kepuasan dan loyalitas konsumennya. Selain itu juga akan diteliti  faktor yang paling berpengaruh terhadap
kepuasan dan loyalitas konsumennya.
Dalam pengambilan sampelnya,  penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu setiap orang yang berada di
bengkel resmi Sumber Baru Mobil dan telah mengalami pengalaman dengan produk dan pelayanan bengkel resmi tersebut
memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Teknik
pengumpulan data adalah dengan kuisioner.
Variabel penelitiannya adalah Kualitas Jasa, Kualitas Produk dan Kewajaran Harga sebagai variable bebas atas Kepuasan dan
Loyalitas konsumen. Serta, kepuasan konsumen yang menjadi variabel bebas bagi loyalitas konsumen.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis determinasi berganda dan analisis
determinasi parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan uji
normalitas data. Uji ini digunakan agar model regresi yang dihasilkan tidak bias.  Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan
uji T dengan taraf Sig 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini
menggunakan kuisioner, maka rumus Product Moment dan Croncbach Alpha menjadi pilihan. Dan selanjutnya untuk menguji
hasil penelitian mengguanakan alat bantu, yaitu SPSS for Windows Release 12.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor kualitas  jasa yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan
kualitas produk  dan kewajaran harga  memberikan pengaruh terhadap loyalitas konsumen, akan tetapi kualitas produk
menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Secara simultan, kepuasan konsumen tidak dapat
menjadi variabel perantara  (intervening variable) dari kualitas jasa, kualitas produk, dan kewajaran harga lalu ke loyalitas
konsumen. Akan tetapi, secara parsial kepuasan konsumen dapat menjadi variabel perantara untuk variabel kualitas jasa dan
kualitas produk lalu ke loyalitas konsumen, tetapi tidak dapat menjadi variabel perantara untuk variabel price lalu ke loyalitas
konsumen.
Keyword:  kualitas jasa, kualitas produk, kewajaran harga, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen

07311160 / ILHAM SALAMI
PENGARUH PENERAPAN ISO 9001 : 2008TERHADAP PERSEPSI KONSUMEN TENTANG KUALITAS LAYANAN
YANG DIUKUR DENGAN PENDEKATAN SERVPERF DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA;
Pembimbing: SITI NURSYAMSIAH, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul ”Pengaruh Penerapan ISO 9001 : 2008 Terhadap Persepsi Konsumen Tentang Kualitas Layanan
Yang Diukur Dengan Pendekatan SERVPERF Di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia”.
Penulis memilih topik dan judul ini dilatar belakangi oleh keaktifan penulis sebagai anggota Tim Promosi FE UII dalam
memperkenalakan UII,  khususnya Fakultas Ekonomi. Sehingga sering mempresentasikan tentang sertifikasi ISO 9001 : 2008
ke berbagai daerah. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti pengaruh ISO terhadap kualitas layanan yang
diberikan kepada mahasiswa. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner yang mewakili lima dimensi
kualitas layanan, yaitu  Tangibles, Assurance, Responsiveness, Reliability,  dan  Empathy.  Kelima dimensi ini diwakili oleh 20
pertanyaan yang kemudian diukur dengan menggunakan metode  Service Performance  atau yang lebih dikenal dengan
istilah SERVPERF. Responden penelitian ini adalah 100 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang
masih aktif berkuliah, dan merasakan layanan sebelum FE UII bersertifikasi ISO 9001: 2008 dan setelah bersertifikasi ISO 9001
: 2008, yaitu mahasiswa FE UII angkatan tahun 2006 dan 2007. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan
menggunakan Program Aplikasi SPSS 12.0 untuk kemudian dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan metode Uji T dengan
taraf Sig 5%. Data yang telah selesai diolah menunjukkan hasil yang memenuhi syarat reliabilitas dan validitas.
Hasil penelitian ini singkron dengan hipotesis yang teah dirumuskan pada BAB II, yaitu “Konsumen beranggapan bahwa
kualitas layanan perguruan tinggi setelah bersertifikasi ISO 9001:2008  lebih baik daripada  layanan perguruan tinggi sebelum
memiliki sertifikasi ISO 9001:2008”. Dengan demikian, adanya sertifikasi ISO 9001 : 2008 merupakan strategi yang tepat bagi
FE UII untuk dapat meningkatkan kualitas layanan mereka kepada konsumen/mahasiswa. Keberhasilan penerapan ISO 9001 :
2008 bukan hanya  berupa peningkatan kualitas bagi mahasiswa FE UII, tapi juga dapat menjadi investasi dalam bersaing dan
menarik minat para calon mahasiswa, serta merupakan langkah mensejajarkan diri dengan Perguruan Tinggi Internasional.
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07311161 / AAN NUGROHO
ANALISIS MINAT PENDUDUK KOTA USIA DEWASA TERHADAP SUPLEMEN PANGAN/FOOD SUPPLEMENT
UNTUK KESEHATAN DI YOGYAKARTA; Pembimbing: DRS. MURWANTO SIGIT, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Minat Penduduk Kota Terhadap Suplemen Pangan / Food Supplement  untuk Kesehatan di
Yogyakarta.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh positif  sikap dan norma subyektif,  terhadap minat, serta
mengidentifikasi pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap Suplemen Pangan / Food Supplement.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada
penduduk kota usia dewasa di Yogyakarta.
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik  convenience sampling  dimana sampelnya adalah  penduduk kota usia
dewasa yang belum atau pernah menggunakan suplemen pangan / food supplemen. Sampel yang digunakan adalah 96 orang
responden. Variabel penelitiaanya adalah Sikap (X1), Norma subyektif (X2), dan Minat (Y).
Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis model Fisbhen dan analisis linier berganda. Pengujian hipotesis mengunakan
uji F dan uji t dengan taraf signifikasi sebesar 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur dalam
penelitian ini maka rumus product moment dan Cronbach Alpha menjadi pilihan.
Selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
dengan model Fishbein, sikap konsumen menunjukan pengaruh positif terhadap minat menggunakan suplemen pangan /
food supplemen  untuk kesehatan  dengan indedks  7,82. Sedangkan norma subyektif terhadap pengunaan suplemen pangan
/ food supplement untuk kesehatan adalah dengan indeks 6,15 . Analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa, uji F
menghasilkan sig sebesar 0,000 yang berarti sikap dan norma subyektif secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat.
Uji t menghasilkan 0,001 untuk sikap berpengaruh signifikan terhadap minat beli sedangkan norma subyektif juga
berpengaruh secara signifikan terhadap minat dengan sig sebesar 0,007 < 0,05. Sikap sebagai variabel  dominan yang
mempengarui minat dengan r2 sebesar 0,109. Sedangkan untuk uji asumsi klasik dapat diperoleh hasil bahwa model regresi
ini tidak terjadi gejala multikolinieritas, tidak terjadi  heterokedasitas, memiliki data yang berdistribusi normal,  dan  memiliki
hubungan antar variabel independent dengan dependen bersifat linier
Kata kunci : Sikap, Norma subyektif, Minat

07311162 / BAYUADI WIJOYO
ANALISIS MINAT PETANI TERHADAP PENGGUNAAN PROBIOTIK UNTUK MEMACU PERTUMBUHAN IKAN
DAN MEMPERSINGKAT WAKTU PANEN PADA BUDI DAYA GURAMI DI DESA TRIHARJO KABUPATEN KULON
PROGO; Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA., MM. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Minat Petani Terhadap Penggunaan Probiotik Untuk Memacu Pertumbuhan Ikan dan
Mempersingkat Waktu Panen Pada Budidaya Gurami Di Desa Triharjo, Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan pengaruh positif sikap dan norma subyektif, terhadap minat, serta mengidentifikasi pengaruh sikap dan norma
subyektif terhadap probiotik.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada para
petani di Desa Triharjo. Pengambilan sampel dengan menggunakan  teknik  convenience sampling  dimana sampelnya adalah
setiap petani yang belum atau pernah menggunakan probiotik. Sampel yang digunakan adalah 96 orang responden. Variabel
penelitiaanya adalah Sikap Petani (X1), Norma subyektif (X2), dan Minat (Y).
Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis model Fisbhen dan analisis linier berganda. Pengujian hipotesis mengunakan
uji F dan uji t dengan taraf signifikasi sebesar 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur dalam
penelitian ini maka rumus product moment dan Cronbach Alpha menjadi pilihan. Selanjutnya untuk menguji hasil penelitian
menggunakan alat bantu SPSS.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  dengan model Fishbein, sikap konsumen menunjukan pengaruh positif
terhadap minat menggunakan probiotik petani pada budidaya gurami dengan indedks 9,62. Sedangkan norma subyektif
terhadap pengunaan mesin traktor sebagai pengganti bajak tradisional pengolah tanah adalah dengan indeks 9,30 . Analisis
regresi linier berganda menyatakan bahwa, uji F menghasilkan sig sebesar 0,000 yang berarti sikap dan norma subyektif
secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat. Uji t menghasilkan 0,001 untuk sikap berpengaruh signifikan terhadap
minat beli sedangkan norma subyektif juga berpengaruh secara signifikan terhadap minat dengan sig sebesar 0,000 < 0,05.
Sikap sebagai variabel dominan yang mempengarui minat dengan r2 sebesar 0,176. Sedangkan untuk uji asumsi klasik dapat
diperoleh hasil bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinieritas, tidak terjadi  heterokedasitas, memiliki data yang
berdistribusi normal, dan  memiliki hubungan antar variabel independent dengan dependen bersifat linier.
Kata kunci : Sikap, Norma subyektif, Minat
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07311163 / FITRIA SHILUETTA
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.INDOTURBINE JAKARTA; Pembimbing:
SUHARTINI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Indoturbine Jakarta, penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan yang berada di PT. Indoturbine, dan
kompensasi apa yang paling mempengaruhi kinerja karyawan PT. Indoturbine Jakarta. Metode pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan kuisioner. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah  total sampling  atau sensus. Alat analisis
yang digunakan adalah analisis regresi berganda, Uji t dan Uji F.
Dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis didapatkan hasil bahwa  secara simultan dan parsial
terdapat pengaruh antara  kompensasi  terhadap kinerja  karyawan PT.  Indoturbine Jakarta  dan  Kompensasi finansial
langsung  paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan oleh PT.
Indoturbine terhadap para karyawan dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga berdampak pada meningkatnya
kinerja karyawan yang dihasilkan.
Kata kunci: Kompensasi dan kinerja

07311164 / DEWI HADIYANTI N
HUBUNGAN SIMULTAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEBIJAKAN UTANG, DAN
KEBIJAKAN DIVIDEN DALAM MASALAH AGENSI; Pembimbing: D.AGUS HARDJITO, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui  hubungan simultan (saling mempengaruhi)  antara mekanisme
pengurang masalah keagenan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,  kebijakan utang, dan kebijakan
dividen dalam masalah agensi. Jika terdapat hubungan yang negatif antara mekanisme pengurang masalah keagenan
tersebut maka terdapat  hubungan saling menggantikan antara mekanisme pengurang masalah keagenan  tersebut  sehingga
biaya keagenan dapat dikurangi. Tetapi, jika terdapat hubungan yang positif maka  meningkatnya penggunaan salah satu
mekanisme pengurang masalah agensi akan meningkatkan penggunaan makanisme pengurang masalah agensi yang lainnya
yang berarti biaya untuk mengurangi masalah agensi akan bertambah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2008  kecuali perusahaan dari sektor keuangan,
perbankan, dan perusahaan yang dominan dimiliki oleh  pemerintah.  Sampel dalam penelitian ini  diperoleh dengan metode
purposive sampling,  hasilnya terdapat  36 perusahaan yang  menjadi sampel penelitian ini.  Penelitian ini menggunakan data
cross sectional  sehingga untuk menganalisis hubungan simultan antara variabel dependen  digunakan metode analisis two
stage least square  untuk data  cross sectional. Hasil analisis menunjukkan  tidak terdapat hubungan yang signifikan antara
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan utang, dan kebijakan dividen  dalam mengurangi masalah
keagenan. Meskipun demikian, sebagian besar parameter hubungan antara kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, kebijakan utang, dan kebijakan dividen  dalam penelitian ini sudah menunjukkan kesesuaian dengan penelitian
terdahulu. Selain itu, penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan substitusi yang efektif antara kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan utang, dan kebijakan dividen dalam mengurangi masalah keagenan.
Kata kunci:  Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Utang, Kebijakan Dividen, Masalah Agensi.

07311169 / NANDA SETIAWAN RAMBE
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN CUSTOMER IMAGE TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI YOGYA
CHICKEN; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini memaparkan bahwa  pengaruh kualitas pelayanan dan customer image  terhadap loyalitas konsumen di 3
Cabang Yogya Chiken. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  pengaruh kualitas pelayanan dan customer image
terhadap loyalitas konsumen, serta untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi loyalitas konsumen di 3
Cabang Yogya Chiken. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi atau analitik dimana penelitian ditujukan untuk
mengetahui mengapa situasi atau kondisi tertentu terjadi  atau apa yang memengaruhi terjadinya sesuatu, adapun jenis
eksplanasi adalah deskriptif. penentuan sampel yang diambil menggunakan tehnik  non random sampling dengan tehnik
convinience atau sering disebut juga accidental sampling. Penulisan dalam penelitian ini mengadaptasi metode kuantitatif
dengan tehnik analisa regresi. Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan dan customer image  terhadap loyalitas
konsumen secara parsial maupun simultan. Hasil dari uji korelasi parsial ini menunjukkan bahwa customer image  memiliki
pengaruh yang paling dominan terhadap loyalitas konsumen.
Kata kunci: kualitas pelayanan , customer image , loyalitas konsumen
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07311170 / EDRIAN TEMAJA W
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK PADA PT.ASELI DAGADU DJOKDJA; Pembimbing: MOCH
NASITO, DRS,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Evaluasi Pengawasan Kualitas Produk Pada PT. Aseli Dagadu Djokdja di Yogyakarta”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah pengawasan kualitas yang dilakukan perusahaan tersebut telah baik atau tidak dan juga
untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan kualitas yang terjadi pada perusahaan tersebut.
Pengawasan kualitas adalah alat bagi manajemen untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas produk yang
dihasilkannya dan tujuan dari pengawasan adalah agar barang yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
perusahaan sehingga apabila barang yang dihasilkan berkualitas maka citra perusahaan semakin bagus.
Penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan “PT. Aseli Dagadu Djokdja” mengambil populasi produk Kaos Oblong, Polo
Shirt dan Sweeter dengan pengambilan sampel selama 30 hari sebanyak 100 lembar tiap produknya. Metode yang digunakan
untuk menganalisis permasalahan yang terjadi adalah Control Chart, sehingga dapat diketahui proporsi dan tingkat kerusakan
yang terjadi. Metode Control Chart yang digunakan adalah P Chart untuk mengukur atribut produk seperti jahitan, sablon dan
noda.   Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata masih banyak terdapat produk-produk yang tidak sesuai
standar yang  telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketelitian karyawan dan keterampilan
karyawan dalam proses produksi serta kualitas bahan baku yang kurang baik dan kondisi mesin rusak yang dapat
berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan.

07311172 / TAUFIK RAHMAT
PENGARUH PROMOSI PENJUALAN DAN PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU CDMA
ESIA DI YOGYAKARTA; Pembimbing: SUWARSONO, DRS, MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  memaparkan  bahwa  promosi  penjualan  dan  periklanan berpengaruh  terhadap  keputusan  pembelian
kartu  CDMA  ESIA  di  Yogyakarta. Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui    pengaruh  promosi  penjualan  dan
periklanan  secara  simultan  berpengaruh  terhadap keputusan  pembelian  kartu  CDMA ESIA  di  Yogyakarta,  serta  untuk
mengetahui  variabel  yang  paling  dominan mempengaruhi keputusan pembelian kartu CDMA ESIA di Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi atau analitik dimana penelitian ditujukan  untuk  mengetahui  mengapa
situasi  atau  kondisi tertentu  terjadi   atau  apa yang  memengaruhi  terjadinya  sesuatu,  adapun  jenis  eksplanasi  adalah
deskriptif. penentuan  sampel  yang  diambil  menggunakan  tehnik   non  random  sampling dengan tehnik convinience atau
sering disebut juga accidental sampling. Penulisan dalam penelitian ini mengadaptasi metode kuantitatif dengan tehnik
analisa  regresi.  Terdapat pengaruh  yang  signifikan  positif   antara  promosi  penjualan dan  periklanan  berpengaruh
terhadap  keputusan  pembelian  secara  parsial  maupun simultan.  Hasil  dari  uji  korelasi  parsial  ini  menunjukkan  bahwa
periklanan  memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan pembelian.
Kata kunci: promosi penjualan, periklanan dan keputusan pembelian

07311175 / TEGARA
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK LILIN HIAS PADA GALERI "PENSIL TERBANG" DI YOGYAKARTA;
Pembimbing: MOCH. NASITO, DRS., MM. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pengawasan produk terhadap tingkat kerusakan dalam proses
produksi pada perusahaan, yaitu Galeri “Pensil Terbang” di Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor - faktor yang menjadi
penyebab terjadinya kerusakan produksi.  Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses
produksi seperti: bahan dan alat yang dipergunakan, jumlah produk yang dihasilkan, jenis-jenis produk yang dihasilkan,
standar kualitas bagi produk yang dihasilkan dan jumlah produk rusak tiap kali berproduksi.
Metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode Control Chart  dan  diagram ishikawa. Dari
metode control chart tersebut dapat diketahui proporsi kerusakan yang dialami pada saat proses produksi, sedangkan
diagram ishikawa digunakan untuk mengetahui sebab akibat terjadinya kerusakan pada saat proses produksi.
Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan kualitas produksi dalam setiap proses produksi pada Galeri “Pensil Terbang” di
Yogyakarta sangat baik. Prosentase kerusakan setiap proses produksi baik itu untuk produk lilin hias masih dibawah toleransi
kerusakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan adalah SDM,
Lingkungan, Mesin, Bahan baku, Metode kerja, sedangkan penyebab kerusakan yang sering terjadi pada proses pelepasan
dari cetakan.
Kata kunci : Metode Control Chart, Diagram Ishikawa, Proses Produksi.
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07311176 / MEINDRA TRISULASTIKO
ANALISIS EFEKTIFITAS IKLAN TELEVISI XL AXIATA DAN AS TELKOMSEL DENGAN MENGGUNAKAN CONSUMER
DECISION MODEL  DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA; Pembimbing: MUCHSIN MUTHOHAR, DRS, MBA
; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Efektifitas Iklan Televisi XL Axiata dan AS Telkomsel  Dengan Menggunakan  Consumer  Decision
Model di Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Penelitian dilakukan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tujuan
penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  hubungan  antara  variabel-variabel  pendekatan  Consumer  Decision  Model  yaitu
F(information/informasi), B(brand recognition/pengenalan merek), C(confidence/keyakinan), A(attitude/sikap), I (intention/
minat beli). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan metode kuantitatif. Hal ini bertujuan agar penelitian yang
dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen
kuesioner,  selanjutnya  kuesioner  diolah  menggunakan  bantuan  komputer melalui program SPSS for Windows versi 11.5.
Populasi  yang  diteliti  adalah  responden  yang  berdomisili  di  Kabupaten  Sleman yang memiliki kriteria tertentu yaitu
konsumen potensial yang pernah melihat iklan XL Axiata  dan  AS  Telkomsel  di televisi.  Sampel  yang  digunakan  100  orang.
Analisis statistik  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  meliputi  analisis  regresi  linier  sederhana yang didukung oleh
analisis uji t parsial dan uji koefisien korelasi r dan analisis regresi linier berganda yang didukung oleh uji F statistik dan uji
koefisien determinasi linier (R square).
Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan  tentang hubungan  atribut  produk  terhadap minat  beli produk  kartu  seluler  merek
XL  dan  AS  di  Kecamatan  Depok,  Kabupaten Sleman,  Yogyakarta tersebut  diperoleh  kesimpulan  bahwa  ada  pengaruh
variabel F(information/informasi) terhadap variabel B (brand recognition/pengenalan merek), ada pengaruh  variabel  F
(information/informasi) dan  variabel  B  (brand recognition/pengenalan  merek)  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  C
(confidence/keyakinan, ada pengaruh variabel F(information/informasi) dan variabel B (brand recognition/pengenalan
merek) secara bersama-sama terhadap variabel  A (attitude/sikap),  dan ada  pengaruh  variabel  C  (confidence/keyakinan),
variabel A (attitude/sikap), dan variabel F (information/informasi) secara bersama-sama  terhadap variabel I (intention/minat
beli).

07311177 / BRAM ADAM YASIN
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK KERAJINAN PADA CV.RYAN'S GROUP YOGYAKARTA.;
Pembimbing: MOCH NASITO, DRS.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pengawasan Kualitas merupakan suatu aktivitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat
dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengawasan Kualitas ini dilakukan sebagai upaya menaikan citra
perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan
karena masyarakat mulai sadar akan nilai mata uang yang dibelanjakannya. Sehingga akan selalu menuntut dan
mengharapkan adanya barang dan jasa yang bernilai setimpal dengan uang yang dikeluarkan.
Penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan kerajinan ( handycraft ) “CV. Ryan’s Group” ini mengambil populasi produk
Topeng dan produk miniatur almari, dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses produksi seperti: bahan
dan alat yang dipergunakan, jumlah produk yang dihasilkan, standart kualitas produk yang dihasilakan dan jumlah produk
rusak dalam setiap produksi. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis produk-produk tersebut adalah metode
control chart dan  diagram ishikawa. Dari metode control chart tersebut dapat diketahui proporsi kerusakan yang dialami
pada saat proses produksi, sedangkan diagram ishikawa digunakan untuk mengetahui sebab akibat terjadinya kerusakan
pada saat proses produksi

07311181 / SYAHRUL RAMADHAN
ANALISIS PENGARUH MINAT PETANI TERHADAP PENGGUNAAN TRAKTOR MESIN SEBAGAI PENGGANTI
BAJAK TRADISIONAL PENGOLAH TANAH DI KABUPATEN BOYOLALI; Pembimbing: MUCHSIN MUTHOHAR,
DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Minat Petani Terhadap Penggunaan Traktor Mesin Sebagai Pengganti Bajak Tradisional Pengolah
Tanah di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh positif  sikap dan norma subyektif,
terhadap minat, serta mengidentifikasi pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap traktor mesin.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada para
petani di Kabupaten Boyolali. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik  convenience sampling  dimana sampelnya
adalah setiap  petani yang belum atau pernah menggunakan traktor mesin. Sampel yang digunakan adalah 96 orang
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responden. Variabel penelitiaanya adalah Sikap Petani (X1), Norma subyektif (X2), dan Minat (Y).  Data diolah dan dianalisis
menggunakan analisis model Fisbhen dan analisis linier berganda. Pengujian hipotesis mengunakan uji F dan uji t dengan
taraf signifikasi sebesar 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini maka rumus
product moment dan Cronbach Alpha menjadi pilihan. Selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu
SPSS.
Hasil dari penelitian  ini menunjukkan bahwa  dengan model Fishbein, sikap konsumen menunjukan pengaruh positif
terhadap minat menggunakan traktor mesin sebagai pengganti bajak tradisional pengolah tanah dengan indedks 9.43.
Sedangkan norma subyektif terhadap pengunaan mesin traktor sebagai pengganti bajak tradisional pengolah tanah adalah
dengan indeks 9.45. Analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa, uji F menghasilkan sig sebesar 0,000 yang berarti
sikap dan norma subyektif secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat. Uji t menghasilkan 0,000 untuk sikap
berpengaruh signifikan terhadap minat beli  sedangkan norma subyektif juga berpengaruh secara signifikan terhadap minat
dengan sig sebesar 0,000 < 0,05.  Sikap sebagai variabel dominan yang mempengarui minat dengan r2 sebesar 0,233.
Sedangkan untuk uji asumsi klasik dapat diperoleh hasil bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinieritas, tidak
terjadi heterokedasitas, memiliki data yang berdistribusi normal, dan memiliki hubungan antar variabel independent dengan
dependen bersifat linier
Kata kunci : Sikap, Norma subyektif, Minat

07311182 / SONI WAHONO
ANALISIS STRATEGI BERSAING PERUSAHAAN COR ALUMUNIUM "WL" KUDA TERBANG DI SOROSUTAN
JOGJAKARTA; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS., MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Strategi Bersaing Perusahaan Cor Alumunium WL Kuda Terbang di Sorosutan Jogjakarta. Penelitian
ini bertujuan untuk menjelaskan letak kekuatan  suatu  perusahaan  dan  memberikan  strategi  bersaing  yang  dapat
diterapkan perusahaan Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada pimpinan Perusahaan Cor Alumunium WL Kuda Terbang, untuk menilai faktor internal dan eksternal
dari perusahaan tersebut.
Data  diolah  dan  dianalisis  menggunakan  analisis SWOT  dan  menunjukan  letak posisi  Perusahaan  tersebut  berada  pada
posisi  kuadran  I,  kuadran  II,  kuadran  III, kuadran IV Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Posisi Perusahaan Cor
Alumunium "WL"  Kuda  Terbang  berada  pada  sel 1  diagram  SWOT  ,  angka  untuk  sumbu  vertikal (peluang  dan
ancaman)  sebesar  2,95,  dan  sumbu horisonal  (kekuatan  dan  kelemahan) sebesar 3,02.
Hasil  analisis  SWOT  menunjukkan  bahwa  Perusahaan  Cor  Alumunium  "WL" Kuda Terbang mempunyai kekuatan yang
tinggi dari faktor internalnya dan mempunyai peluang  yang  tinggi  dari  faktor  eksternalnya,  sehingga  strategi  yang  cocok
untuk pemasarannya  adalah  Strategi  S-O  (Strength – Opportunity)  dimana  perusahaan mendukung  strategi  agresif  yaitu
meraih  peluang  yang  ada  dengan  memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya

07311183 / BAGUS BAMBANG W
STRATEGI PROMOSI PARIWISATA DI KOTA CILACAP; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun:
2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul  Strategi Promosi Pariwisata Kota Cilacap,  Penelitian ini Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi
Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Kesempatan (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dalam pengembangan
sektor Pariwisata di Kota Cilacap.
Variabel yang akan disoroti dalam penelitian ini adalah strategi  promosi pariwisata. Kajiannya akan dilakukan pada strategi
promosi  pariwisata, potensi serta tanggapan wisatawan terhadap pariwisata Kota Cilacap. Penelitian ini dirancang sebagai
penelitian survei yang bersifat deskriptif kualitatif.  Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu
wawancara, observasi, penyebaran kuisioner kepada wisatawan serta studi pustaka yang erat kaitannya dengan masalah
yang diteliti serta pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota
Cilacap. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis  SWOT yaitu dengan melihat Kekuatan
(Strength), Kelemahan (Weakness), Kesempatan (Opportunities) dan Ancaman (Threats) kepariwisataan di Kota Cilacap.
Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini maka rumus product moment dan
Cronbach Alpha menjadi pilihan. Selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu SPSS. Sebelas variabel
yang telah dideskripsikan di atas kemudian dievaluasi untuk dikelompokan menjadi faktor eksternal dan internal. Hasil
observasi menunjukan besar dan beragamnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Cilacap, wilayah selatan yang
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merupakan dataran rendah memiliki obyek wisata pantai seperti pantai Teluk Penyu, yang berbatasan langsung dengan
Samudera Hindia sehingga memiliki pemandangan ombak yang luar biasa.
Dalam masing-masing variabel terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengungkapnya, berdasarkan keunggulan
dan kelamahan tersebut peneliti menetapkan beberapa indikator dalam variabel sebagai keunggulan dan kelemahan (tabel
4.4). Indikator unggul yang berada dalam faktor internal selanjutnya dinamakan kekuatan (strength), dan yang tidak unggul
dinamakan kelamahan  (weakness). Bila indikator unggul tersebut berada dalam faktor eksternal dinamakan kesempatan
(opportunity), dan yang tidak unggul dinamakan ancaman (threat). Hasil penetapan Strength, Weakness, Opportinity dan
Threat menjadi dasar analisis SWOT (tabel 4.5).
Kata kunci : Strategi, Promosi, Pariwisata, SWOT

07311186 / RUMI PURWANINGSIH
ANALISIS HUBUNGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN PERBANKAN DENGAN KINERJA PERUSAHAAN(STUDI
BANDING PADA BANK NASIONAL NON BUMN TAHUN 2005-2009); Pembimbing: ABDUL MOIN, SE, M.B.A ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Kepemilikan terhadap perbankan menarik untuk dilihat mengingat opini publik menyatakan bahwa kinerja bank tergantung
dari pemiliknya. Hal ini dinyatakan wajar karena pemilik memeliki wewenang untuk memilih pengelola yang akan
mengendalikan kebijakan bank dimasa yang akan datang. Di Indonesia, hal ini harus  diperiksa, kinerja bank yang memiliki
korelasi dengan kepemilikan. Populasi dalam peelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2009 kecuali perusahaan perbankan BUMN. Analisa dalam penelitian ini mengambil
sampel dari 16 bank di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja bank memiliki interaksi dengan kepemilikan,
kecuali NPLgross dan BOPO. Kajian yang dilakukan dengan menggunakan data empiris 16 bank yang ada di Indonesia sebagai
sampel tersebut memberikan kesimpulan bahwa kinerja bank tidak memiliki kaitan erat dengan siapa pemiliknya. Dari hasil
perhitungan statistik, terlihat bahwa koefisien korelasi yang diperoleh sangat kecil (rata-rata dibawah 45%) dan uji hipotesa
dengan tingkat keyakinan 99% menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, walaupun dalam
beberapa kasus ada sedikit keterkaitan.
Kata Kunci : struktur kepemilikan, kinerja keuangan bank (CAR, ROA, BOPO  dan NPLgross)

07311187 / RIFKI RIYANTO
ANALISIS PENGARUH PRODUCT FEATURES DAN PRICE TERHDAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK
BLACKBERRY SMARTPHONE(STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UII YOGYAKARTA);
Pembimbing: SUWARSONO, DRS, MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh  Product Features  dan  Price  Terhadap Minat Beli Konsumen Produk Blackberry
Smartphone”  di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia,  bertujuan untuk menjelaskan pengaruh  product features
dan harga terhadap  minat beli  konsumen, serta mencari variabel yang paling kuat mempengaruhi  minat beli  konsumen.
Obyek yang diteliti adalah  konsumen yang mempunyai  smartphone  Blackberry, sedangkan variabel yang diteliti adalah
product features dan harga. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner atau angket yang disebarkan
langsung kepada konsumen yang  mempunyai  produk Blackberry Smartphone.  Teknik penarikan sampel yang digunakan
adalah  salah satu metode  Non Probability Sampling, yaitu  Purposive Sampling dimana pengambilan anggota populasi
dalam sampel dilakukan sengaja. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t, uji F, determinasi
berganda, dan determinasi parsial.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji F untuk menguji hipotesis didapatkan hasil bahwa
secara simultan dan parsial  terdapat pengaruh antara produk features dan harga terhadap minat beli konsumen
smartphone Blackberry. Perhitungan dengan menggunakan analisis koefisien determinasi berganda didapatkan hasil  sebesar
33,1% variabel  product features dan  price  secara bersama-sama mempengaruhi variabel minat beli, sedangkan sisanya
sebesar 66,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Sedangkan variabel yang paling
dominan berpengaruh dalam meningkatkan minat beli konsumen adalah product features yakni sebesar 15,8%. Hasil ini
menunjukkan bahwa product features yang terdapat pada smartphone blackberry mempunyai pengaruh paling kuat
terhadap minat beli konsumen, sehingga berdampak pada meningkatnya minat beli konsumen untuk membeli Blackberry
Smartphone.
Kata Kunci : Product Features, Price, dan Minat Beli
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07311189 / GILANG RAMADITYA
PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PADA KARYAWAN IKM,WL KUDA
TERBANG YOGYAKARTA; Pembimbing: TRIAS SETIAWATI, DRA, MSI ; Tahun: 2011
Abstrak:

This research title was “Effect of Motivation and Discipline on Employees Job Performance at IKM.WL Kuda Terbang
Yogyakarta”. This research purposes are (1) to find  the  effect  of  motivation  to  the  employees  job  performance  at
IKM.WL  Kuda Terbang Yogyakarta, (2) to find out the effect both of motivation and discipline to the employees performance.
The data used in this research was primary data taken from 62 respondents  answering  questionnaires. The method  used  in
this  research  was questionnaires.  The  analysis  model  used  in this  research  was  regression,  F  test,  t-test, and classic
test.
The  result  of  this  research  showed that variable motivation  (X 1 )  affected  the employees job performance. It was
assumsed that employees needed a good motivation to  gain a  great  performance.  Both  motivation  and  discipline
variables  were  affected employees job performance. Discipline independent variable and also as variable (X 1 X 2 ) were
affected to the employees job performance. It was assumed that management of WL.Kuda  Terbang  Yogyakarta  could
combine  both  of    motivation  and  discipline,  the employees job performance would be able to increase. This research will
be useful for the  WL  Kuda  Terbang  Yogyakarta  management  regarding  their policy  making  in managing human
resources.
Keywords : Motivation, Discipline, Performance

07311200 / AFRIYOGIE PUTRA
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA MINI MARKET CIRCLE K DI YOGYAKARTA;
Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Sikap berguna bagi pemasaran dalam banyak cara seperti keefektifan dalam kegiatan pemasaran dimana perubahan sikap
konsumen memberikan satu pengaruh bagi perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus dapat memperoleh manfaat dari
perubahan sikap konsumen.
Skripsi ini berjudul “Analisis Sikap Konsumen Dalam Menggunakan Mini Market Circle K di Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui sikap konsumen terhadap masing- masing atribut yang ditawarkan Circle K dan untuk
mengetahui atribut apa yang memiliki nilai paling rendah dalam membentuk sikap konsumen terhadap Circle K.
Data dasar dari penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden yang
menjadi konsumen Circle K. Variabel penelitian terdiri dari 2 variabel dan dimensi-dimensi yaitu pelayanan, kenyamanan dan
fasilitas. Metode analisis yang digunakan adalah Fishbein Analysis. Kemudian mencari  perbedaan sikap konsumen dilakukan
perhitungan dengan menggunakan Kruskal Willis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap atribut
yang ditawarkan Circle K. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sikap konsumen adalah positif dengan interpretasi
konsumen telah menyetujui kebijakan- kebijakan pihak Circle K dalam mengatur atribut yang diperuntukkan bagi konsumen.
Konsumen setuju dengan kebijakan tentang harga yang competitive, harga yang telah disesuai dengan kualitas produk,  stock
produk yang mencukupi, stock produk yang bervariasi, penyediaan produk yang berkualitas, lokasi yang strategis, lokasi yang
aman, pelayanan karyawan yang ramah, penempatan barang yang rapi yang telah dilakukan pihak Circle K.

07311208 / GATUT PURWO CAROKO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN LAPTOP MEREK ACER;
Pembimbing: AL HASIN, DRS., MBA. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Acer merupakan nama yang sudah tidak asing lagi di dunia tekhnologi saat ini. Acer adalah sebuah perusahaan yang menjual
atau memproduksi perangkat keras komputer seperti, desktop, notebook, server, penyimpanan data, layar, peripheral. Acer
didirikan oleh Stan Shih et al, didirikan pada 1976, saat pertama didirikan namanya belumlah acer tapi Multitach, dan
kemudian diganti namanya menjadi Acer pada tahun 1987.  Berbagai faktor akan dihadapkan pada konsumen dalam
menentukan keputusan pembelian termasuk dalam pembelian laptop Acer. Seseorang bisa dihadapkan pada faktor
kehandalan, kualitas, harga, model, dan usia pakai dari produk laptop Acer. Faktor-faktor tersebut merekomendasikan
konsumen untuk memutuskan membeli laptop Acer. Wilayah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang terletak di
Condong Catur merupakan salah satu pasar laptop yang selalu berkembang, termasuk pula untuk pasar laptop Acer. Oleh
karena itu penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keputusan konsumen di
Fakultas Ekonomi UII dalam membeli Laptop Acer.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
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bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa FE. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Judgment
Convenience Sampling dimana sampelnya adalah setiap mahasiswa yang telah membeli dan menggunakan laptop merek
Acer. Sampel yang digunakan adalah 96 orang responden.  Metode pengolahan data adalah metode kualitatif dan metode
kuantitatif. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode
kualitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan
komputer melalui program SPSS. Sedangkan, metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear
berganda, uji korelasi berganda, dan uji determinasi parsial. Pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F dengan taraf
signifikansi 5%.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji T dan uji F variabel independent yang terdiri
dari kehandalan, harga, model, kualitas, dan usia pakai berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian laptop merek
Acer di FE UII. Ratarata variabel kehandalan sebesar 2,94 (setuju), variabel harga sebesar 2,88 (setuju), variabel model
sebesar 3,02 (setuju), variabel kualitas sebesar 3,17(setuju), dan usia pakai sebesar 3,18 (setuju).
Kata kunci : keputusan pembelian, perilaku konsumen, perilaku pembelian.

07311209 / ADI NUGROHO
LAPORAN RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI BISNIS WARUNG MIE AYAM IJO DI BERBAH SLEMAN
YOGYAKARTA; Pembimbing: D. AGUS HARJITO.,DR.,MSI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Mie  Ayam  Ijo  didirikan  pada  10  Oktober  2011  di  Berbah  Sleman,  yang  merupakan  warung  makanan  spesial
menyajikan  mie  ayam.  Awal  pembukaan  segala bentuk  perlengkapan  dan  peralatan  sudah  dipersiapkan.  Sudah  ada  1
orang  pegawai yang siap bekerja. Tim RBIB (Rancang Bangun dan Implementasi Bisnis) yang terdiri dari  3  orang  berbagi
tugas  dengan  membentuk  struktur    organisasi  agar  dapat  bekerja dengan efektif.  Seiring  berjalannya  usaha,  ada
beberapa  permasalahan  yang  muncul.
Satu  bulan  pertama,  pegawai  mengundurkan  diri  sehingga  membuat  tim  RBIB    harus memiliki  kebijakan    agar  usaha
tetap  berjalan.  Kami  memutuskan  untuk mengoperasikan    sendiri  jalannya  usaha.  Kemudian  membagi  jadwal  piket
jaga  dan  mempersiapkan  menu  secara mandiri. Kebijakan ini kami ambil dengan pertimbangan biaya  gaji  yang  cukup
tinggi  belum  dapat  ditutupi  dengan  hasil  operasional,  kemudian agar tim RBIB dapat terjun langsung dalam opersional
sebagai bentuk pembelajaran di masa yang akan datang.
Dari  sisi  pemasukan  belum  dapat  menutupi  modal  yang  dikeluarkan.  Menurut perhitungan yang telah kami lakukan, BEP
tercapai setelah usaha berjalan 1 tahun lebih sehingga  kami  masih  menjalankan  operasional  perusahaan  tanpa
menikmati  laba  sisa hasil usaha. Targetan jumlah menu yang terjual belum sesuai dengan perkiraan, yaitu 50 porsi per hari
namun baru mencapai sekitar 20 porsi atau dibawahnya.
Solusi  dari  beberapa  masalah  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dengan  menangani sendiri  operasional  usaha  untuk
mengurangi  pengeluaran  berupa  biaya  gaji.    Solusi pemasaran  produk  berupa  sales  promotion  dengan  memberikan
diskon  10%  di  awal pembukaan. Kemudian strategi WOM (Word by Mouth) dengan mengajak teman-teman  kampus,
saudara maupun teman sekitar tempat tinggal tim RBIB untuk datang membeli di  warung  kami.  Menawarkan  delivery
service  pada  konsumen sekitar  kampus  dengan pengantaran  terjadwal.  Melakukan  kerja  sama  dengan  ikut  menjadi
sponsor  pada kegiatan kampus dalam bentuk memberikan voucher gratis makan di warung kami.

07311213 / HERI YUWONO
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK POLO SHIRT MEN PADA ROW CLOTHING; Pembimbing:
ZAENAL MUSTAFA EL QADRI, MM. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  yang  dilakukan  ini  bertujuan  untuk  meneliti  apakah  telah  terjadi penyimpangan  produksi  produk  Polo  Shirt
Men  jenislengan  pendek  dan apakah penyimpangan produk tersebut masih dalam batas toleransi  yang telah ditetapkan
oleh perusahaan  serta  untuk  mengetahui  faktor - faktor  penyebab  terjadinya  kegagalan produksi tersebut pada ROW
CLOTHING.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  analisa  Control  Chart  untuk mengetahui  presentase  kerusakan
barang  dan  mengetahui  rata – rata  tiap  variable produk  Polo  Shirt  Men  lengan  pendek  dalam  penelitian  selama  30
hari  dengan mengambil  3  sampel  per  hari produk  Polo  Shirt  Men  produksi  ROW  CLOTHING antara  bulan  Juli  2011 –
Agustus  2011.  Penulis  juga  menggunakan  Diagram  Ishikawa untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya produk gagal.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  mayoritas  variable  diantaranya  :  panjang badan, lebar badan, panjang
lengan, lebar lengan untuk ukuran Small, Medium, Large, Extra  Large  serta  kerapian  jahitan  produk  berada  dalam  batas
toleransi  perusahaan terkendali.  Untuk  panjang  badan  ukuran  Small  dan  Large  tidak  tekendali.  Dan  dari penelitian
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yang  dilakukan  ada  lima  faktor  utama  penyebab  produk  gagal,  diantaranya, sumber  daya  manusia,  alat  produksi,
bahan  baku,  lingkungan  dan  sistem  kerja  yang menyebakan produk berada pada posisi tidak terkendali.
Kata Kunci : kualitas produk

07311217 / MARYANTO
LAPORAN RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI BISNIS WARUNG MIE AYAM IJO DI BERBAH SLEMAN
YOGYAKARTA; Pembimbing: D.AGUS HARDJITO, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Mie Ayam Ijo didirikan pada 10 Oktober 2011 di Berbah Sleman, yang merupakan warung  makanan  spesial menyajikan mie
ayam.  Awal pembukaan segala bentuk perlengkapan dan peralatan sudah dipersiapkan.  Sudah  ada  1  orang  pegawai yang
siap bekerja. Tim  RBIB  (Rancang Bangun dan Implementasi  yang terdiri dari 3 orang berbagi tugas dengan membentuk
struktur organisasi  agar  dapat  bekerja dengan  efektif.  Seiring  berjalannya  usaha,  ada  beberapa  permasalahan  yang
muncul.
Satu bulan pertama, pegawai mengundurkan  diri  sehingga  membuat  tim  RBIB harus memiliki kebijakan agar usaha  tetap
berjalan.  Kami memutuskan untuk mengoperasikan sendiri jalannya  usaha.  Kemudian  membagi  jadwal  piket  jaga  dan
mempersiapkan  menu  secara mandiri. Kebijakan ini kami ambil dengan pertimbangan biaya gaji yang cukup  tinggi belum
dapat ditutupi dengan  hasil  operasional,  kemudian agar tim RBIB dapat terjun langsung dalam opersional sebagai bentuk
pembelajaran di masa yang akan datang.
Dari sisi pemasukan belum dapat menutupi modal yang dikeluarkan. Menurut perhitungan yang telah kami lakukan, BEP
tercapai setelah usaha berjalan 1 tahun lebih sehingga  kami  masih  menjalankan  operasional perusahaan  tanpa menikmati
laba sisa hasil usaha. Targetan jumlah menu yang terjual belum sesuai dengan perkiraan, yaitu 50 porsi per hari namun baru
mencapai sekitar 20 porsi atau dibawahnya.
Solusi  dari  beberapa  masalah  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dengan  menangani sendiri operasional  usaha  untuk
mengurangi  pengeluaran  berupa  biaya  gaji.    Solusi pemasaran  produk  berupa  sales  promotion  dengan  memberikan
diskon  10%  di  awal pembukaan. Kemudian strategi WOM (Word by Mouth) dengan mengajak teman-teman  kampus,
saudara maupun teman sekitar tempat tinggal tim RBIB untuk datang membeli di  warung  kami.  Menawarkan  delivery
service  pada  konsumen  sekitar  kampus  dengan pengantaran  terjadwal.  Melakukan  kerja  sama  dengan  ikut  menjadi
sponsor  pada kegiatan kampus dalam bentuk memberikan voucher gratis makan di warung kami.

07311220 / INFITA AMALIYA
PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT
DAYA CIPTA PURWOKERTO; Pembimbing: BUDI SUDJIONO.,DRS.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “Pengaruh Pemberian Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja
Karyawan PT. Daya Cipta Purwokerto”.Tujuan peneliti mengambil judul tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh
pemberian kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Daya Cipta.Variabel yang di teliti yaitu variabel
pemberian kompensasi dan motivasi.
Masalah yang di identifikasi dalam penelitian ini yaitu : Pemberian kompensasi dan motivasiempunyai pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Daya Cipta Purwokerto, baik secara serempak maupun secara parsial, dan
variabel yang dominan mempengaruhi kinerja karyawan PT. Daya Cipta Purwokerto. Pengukuran ini berdasarkan penilaian
karyawan yang diperoleh dari kuesioner yang kemudian di analisis dengan analisis regresi dan korelasi.
Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel pemberian kompensasi dan motivasi mempunyai pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Daya Cipta Purwokerto, dan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja
karyawan adalah variabel pemberian kompensasi.
Kata Kunci: Pemberian Kompensasi, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan

07311222 / KHAIRIL MUSLIM
ANALISIS RETURN  SAHAM DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN INDEKS KOMPAS 100; Pembimbing: ZAENAL
ARIFIN, Dr, M.Si ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor seperti beta pasar (RMRF), size firm (SMB) dan book to
market ratio (HML) terhadap return saham perusahaan yang tergabung dalam Indeks Kompas 100. Penelitian ini juga
membandingkan tingkat akurasi dari dua model persamaan untuk mengestimasi  return saham. Persamaan atau model
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estimasi yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah Model Tiga Faktor Fama & French  dengan Model Dua Faktor Fama &
French. Penelitian ini juga meneliti pengaruh konsentrasi kepemilikan (HHI) pemegang saham terhadap  return  saham. Untuk
meneliti pengaruh konsentrasi kepemilikan (HHI) didukung oleh variable control seperti beta pasar (RMRF), size firm (SMB)
dan book to market ratio (HML).
Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari 100 emiten yang tergabung dalam Indeks Kompas 100
selama  5 semester yang terhitung dari Agustus 2007 hingga Januari 2010. Data yang digunakan merupakan data bulanan
berupa return saham, harga saham,  kapitalisasi pasar, jumlah saham yang beredar, persentase kepemilikan pemegang
saham, IHSG serta suku bunga Bank Indonesia.  Serangkaian pengujian dilakukan dalam penelitian ini. Pengujian yang
dilakukan seperti uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.
Pengujian hipotesis menggunakan  metode  Uji Beda  dan  metode  Regresi  Linier Berganda.
Hasil pengujian menunjukkan  hanya factor  beta pasar (RMRF) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap  return,
sedangkan factor  size firm  (SMB) dan market to book ratio (HML) tidak berpengaruh (α = 5%). Tingkat akurasi Model Dua
Faktor dan Model Tiga Faktor tidak berbeda secara signifikan. Perbedaan akurasi yang tidak jauh berbeda ditunjukkan oleh
nilai R-squared Model Tiga Faktor sebesar 0,294336. Nilai ini tidak jau berbeda dengan nilai R-squared Model Dua Faktor
yaitu sebesar 0,294203. Namun hasil statistic menunjukkan nilai mean  dari residu Model Dua Faktor lebih kecil daripada
Model Tiga Faktor. Tingkat konsentrasi kepemilikan (HHI) tidak berpengaruh terhadap  return  saham.  Terkonsentrasi atau
tidaknya kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap naik atau turunnya return saham. Struktur kepemilikan saham di
perusahaan-perusahaan Indeks Kompas 100 tergolong terkonsentrasi tinggi, yang mana ditunjukkan oleh rata-rata HHI
sebesar 0,43899 (lebih besar dari 0,18).
Hasil ini menunjukkan bahwa investor di Indonesia lebih mempertimbangkan return  saham yang akan didapatkan dengan
risiko yang harus ditanggung.  Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadi masalah keagenan (agency theory) di
perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Indeks kompas 100 yang membuat factor firm size  dan book to market ratio
tidak berpegaruh terhadap return.
Kata Kunci :  Return  Saham,  Indeks Kompas 100,   Model Tiga  Faktor, Model Dua Faktor dan Konsentrasi Kepemilikan

07311223 / RINI ANGGRAINI
PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN INDOMARET CABANG LEMPUYANGAN;
Pembimbing: NURSYA'BANI P.., DRS.,MSI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Analisis kualitas layanan terhadap  kepuasan konsumen di Indomaret sangat penting bagi perusahaan jasa, karena konsumen
biasanya terlibat langsung dalam proses tersebut maka dengan keadaan demikian pihak Indomaret  harus lebih
memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas baik
penampilan fisik maupun  non fisik untuk dapat bersaing dengan minimarket lain guna mendapatkan pelanggan yang loyal.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi pokok permasalahannya yaitu
bagaimana pengaruh kualitas layanan Indomaret yang terdiri dari physical aspects, reliability, personal interaction, problem
solving dan policy  terhadap kepuasan konsumen serta apakah faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen
Indomaret.
Lokasi tempat penelitian dilakukan di Indomaret cabang Lempuyangan dengan menggunakan 100 sampel. Alat  yang
digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner, yaitu merupakan pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh
responden untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap kualitas layanan Indomaret.
Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent (X) dengan variabel dependen (Y) alat analisis yang digunakan
adalah metode analisis regresi berganda.
Dalam analisis data yang dilakukan peneliti di peroleh hasil bahwa semua aspek berpengaruh secara signifikan terhadap
kepuasan konsumen mulai dari  physical aspects, reliability,  personal interaction,  problem solving dan  policy sebesar
sebesar 43,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang  tidak dimasukkan dalam model penelitian. Dan dimensi  personal
Interaction merupakan variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan konsumen di Indomaret cabang Lempuyangan.
Kata Kunci : Kualitas Layanan, Kepuasan Konsumen dan Analisis Regresi Berganda

07311228 / INTAN AYU K.D
ANALISIS PENGARUH NILAI BARANG, DAYA TARIK TOKO, LOYALITAS PEMBELIAN KEMBALI, DAN SIKAP
UNTUK LOYAL TERHADAP KESEDIAAN MEMBAYAR HARGA PREMIUM (WPP) PADA TOKO PENGECER PIGURA
"AB KOHAR" BANGUNTAPAN BANTUL; Pembimbing: DRS. ALBARI, M.Si ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian berjudul “Analisis  Pengaruh Nilai Barang, Daya Tarik Toko, Loyalitas Pembelian Kembali dan Sikap untuk Loyal
terhadap Kesediaan Membayar Harga Premium (WPP) pada Toko Pengecer Pigura “AB KOHAR” Banguntapan Bantul”  ini
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bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh nilai barang dan daya tarik toko terhadap loyalitas pembelian kembali
konsumen  di toko  pengecer pigura  “AB KOHAR”, serta menjelaskan tentang pengaruh nilai barang dan daya tarik toko
terhadap sikap untuk loyal konsumen di toko pengecer pigura  “AB KOHAR” dan menjelaskan tentang pengaruh nilai barang,
daya tarik toko, loyalitas pembelian kembali, dan sikap untuk loyal konsumen terhadap kesediaan konsumen membayar
harga premium di toko pengecer pigura  “AB KOHAR” Banguntapan Bantul.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat,
sehingga dapat mencari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner.
Kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 14.00, Sedangkan populasi yang diteliti adalah
konsumen di toko pengecer pigura “AB KOHAR Bantul. Sampel yang digunakan adalah 96 orang.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Dalam mengambil keputusan dilakukan
dengan uji F, uji t, uji asumsi klasik (multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas, linieritas).
Hasil dari penelitian menunjukkan  bahwa  barang dan daya tarik toko berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  loyalitas
pembelian kembali pada toko pengecer pigura ”AB KOHAR”  secara serempak sebesar (0.411), sedangkan secara parsial
pengaruh nilai barang terhadap loyalitas pembelian kembali adalah sebesar 0.157, dan pengaruh  daya tarik  toko terhadap
loyalitas pembelian kembali adalah sebesar 0.125. Nilai barang dan daya tarik toko berpengaruh positif dan signifikan
terhadap sikap untuk loyal pada toko pengecer pigura ”AB KOHAR”  secara serempak sebesar 0.186, sedangkan secara parsial
pengaruh  nilai barang terhadap sikap untuk loyal adalah sebesar 0.056 dan pengaruh daya tarik toko terhadap sikap untuk
loyal adalah sebesar 0.052. Nilai barang, daya tarik toko, loyalitas pembelian kembali dan sikap untuk loyal konsumen
berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kesediaan membayar harga premium pada toko pengecer pigura ”AB KOHAR”
secara serempak sebesar 0.647, sedangkan secara parsial pengaruh nilai barang terhadap kesediaan membayar harga
premium adalah sebesar 0.228, pengaruh daya tarik toko terhadap kesediaan membayar harga premium adalah sebesar
0.045, pengaruh loyalitas pembelain kembali terhadap kesediaan membayar harga premium adalah sebesar 0.095 dan
pengaruh sikap untuk loya terhadap kesediaan membayar harga premium adalah sebesar 0.068. Dari hasil peneitian
menunjukkan bahwa nilai barang merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi loyalitas pembelian kembali, sikap
untuk loyal dan kesediaan membayar harga premium.
Kata kunci:  nilai barang  (merchandise value), daya tarik toko (store affect), loyalitas pembelian kembali  (repurchase loyalty),
sikap untuk loyal  (attitudinal loyalty), kesediaan membayar harga premium ((willingness to pay a price premium(WPP)).

07311232 / RIZKY FAWZI
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES PRODUCT FEATURES DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN PADA SAMSUNG OS ANDROID DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA; Pembimbing:
SUWARSONO MUHAMMAD, DRS, MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Brand Images, Product Features, dan Harga Terhadap keputusan pembelian pada
Samsung Android di Universitas Islam Indonesia yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh brand images, product features
dan harga dari produk Samsung Android terhadap keputusan pembelian dan untuk mengetahui komponen yang paling
berpengaruh terhadap keputusan pembelian Metode pengolahan data adalah metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini
bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan
dengan menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program
SPSS. Sedangkan, metode pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan dan analisis regresi linear berganda, uji korelasi
berganda, dan uji korelasi parsial. Pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel brand images, product feature, dan harga secara serentak dan
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk ponsel Samsung Android. Artinya semakin
tinggi variabel Brand images (X1), Product feature (X2), Harga (X3), maka keputusan pembelian akan semakin meningkat
pula.  Variabel brand image mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian terbukti. Hal ini dapat dilihat
pada koefisien determinasi parsial dari variabel brand image mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 0,122. Nilai ini paling
besar jika dibandingkan koefisien determinasi variabel yang lain, yaitu product feature sebesar 0,085 dan harga sebesar
0,079.
Kata kunci : Brand Image, product features, harga, dan keputusan pembelian
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07311235 / DAVID SUJARWANTO
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK DALAM MENILAI TINGKAT KESEHATAN PADA PT. BANK MEGA
TBK. DAN PT. BANK DANAMON TBK.; Pembimbing: AGUS HARDJITO.,DR., MSI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Peranan perbankan dalam sektor ekonomi sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan pembanguan nasional, oleh karena
itu pembenahan disektor perbankan sangat penting dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan
terus meningkat, setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Dengan mengetahui tingkat kesehatan suatu bank, maka
dapat dilihat kondisi usahanya. Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia pada saat ini didasarkan pada faktor CAMEL
yaitu Capital ( aspek permodalan ), Assets ( aspek kualitas aktiva ), Management ( aspek manajemen ), Earning ( aspek
rentabilitas ), Liquidity ( aspek likuiditas ).
Skripsi ini mengambil judul “ ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK DALAM MENILAI TINGKAT KESEHATAN PADA PT.

BANK MEGA TBK DAN PT. BANK DANAMON TBK “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada Bank Mega dan
Bank Danamon, dan mengetahui perbandingan kesehatan antara Bank Mega dengan Bank Danamon. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode CAMEL dan uji beda.
Hasil dari perhitungan tentang perbandingan kinerja yaitu CAR Bank Danamon lebih baik dari Bank Mega, BDR antara kedua

bank sama tidak sehat karena terlalu tinggi diatas standar, CAD Bank Danamon lebih  baik dari Bank Mega, ROA Bank
Danamon lebih baik dari Bank Mega, BOPO Bank Danamon lebih baik dari Bank Mega, LDR Bank Mega lebih baik dari Bank
Danamon, CM kedua bank sama – sama baik. Tetapi secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara
Bank Mega dengan Bank Danamon, terlihat pada nilai CAMEL kedua bank berada pada tingkatan antara 40 - < 55, sehingga
kedua bank dalam kondisi “ cukup sehat “.
Kata Kunci : CAR, BDR, CAD, ROA, BOPO, LDR, CM.

07311238 / WIDYARATRI AYU H.
ANALISIS PENGARUH DIMENSI KUALITAS JASA DAN EXPERTISE (PEMAHAMAN YANG LEBIH BAIK TENTANG
PERBANKAN PADA NASABAH) TERHADAP LOYALITAS NASABAH MELALUI KEPUASAN PADA PD. BPR BKK
TEMANGGUNG; Pembimbing: ALBARI, Drs., M.Si ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa dan  Expertise (Pemahaman yang Lebih Baik Tentang Perbankan
pada Nasabah) Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Kepuasan pada PD BPR BKK Temanggung” ini bertujuan untuk
menjelaskan tentang pengaruh dimensi  kualitas jasa (yang terdiri dari variabel keandalan, bukti langsung, daya tanggap,
jaminan, dan empati) terhadap kepuasan nasabah, serta menjelaskan tentang pengaruh moderasi  expertise  (keadaan
dimana nasabah mempunyai pengetahuan yang baik tentang perbankan) dalam hubungan antara kepuasan dan loyalitas,
khususnya pada PD BPR BKK Temanggung.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat,
sehingga dapat mencari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner.
Kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 15.0, Sedangkan populasi yang diteliti adalah
nasabah/penabung di PD BPR BKK Temanggung. Sampel yang digunakan 96 orang.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda  dan Analisis Regresi Moderator. Dalam
mengambil keputusan dilakukan dengan uji F, uji t, uji asumsi klasik (multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas,
linieritas).
Hasil dari penelitian  menunjukkan  bahwa  dimensi kualitas jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan secara
serempak sebesar (0.432), sedangkan secara parsial, variabel empathy paling berpengaruh terhadap kepuasan nasabah yaitu
sebesar (0.05). Kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas, dengan besar pengaruh (0.291).
Expertise  terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hasil analisis regresi pada variabel  expertise
menunjukkan koefisien beta negatif sebesar -0,179 dan sig-t sebesar 0,044<0,05. Berdasarkan analisis regresi moderator,
expertise merupakan variabel yang memoderatori hubungan antara kepuasan dengan loyalitas. Hasil analisis regresi
moderator menunjukkan bahwa koefisien regresi loyalitas adalah negatif (-0,242), dan sig t sebesar 0,008<0,05. Hal ini berarti
expertise terbukti sebagai variabel moderator kepuasan dengan loyalitas
Kata kunci: kualitas jasa, dimensi kualitas jasa, expertise, kepuasan, loyalitas.
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07311240 / RACHMADITYANTI RISABRINA S
PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT.PLN (PESERO) KANTOR
PUSAT JAKARTA SELATAN; Pembimbing: ZAENAL ARIFIN, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip-prinsip  Good Corporate  Governance  pada  PT.  PLN
(Persero).  Penerapan  prinsip  corporate governance  di  dalam  perusahaan  adalah  agar dapat  terhindar  dari  dampak
negatif  bila terjadi pelanggaran di dalam perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pada  perusahaan
BUMN,  PT.  PLN  (Persero)  Kantor  Pusat  Jakarta  Selatan.Variabel penelitian  ini  adalah  prinsip  corporate  governace  yang
terdiri  dari  transparancy, accountability,  responsibility,  independency,  dan  fairness.  Dalam  penelitian  ini
menggunakan  dua  sumber  yaitu  :  data  primer  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan angket  (kuisioner),  dan  data
sekunder  yang  diperoleh  dengan  cara  melakukan  studi kepustakaan.  Metode  untuk  menganalisis  data  masukan
(metode  kualitatif).  Hasil penelitian  digunakan  skala  kuesioner  elicited  verbal  attitude.  Skala  kuesioner  yang dipakai
dalam analisis ini adalah skala kuesioner dalam skala likert. Berdasarkan hasil penelitian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa
PT.  PLN  (Persero)  telah  menerapkan corporate  governance  secara  baik  dari  standar  hasil  implementasi  good  corporate
governance  tahun  2008  PT.  PLN  (Persero)  yang  telah  melakukan  pengelolaan  sumber daya  organisasi  secara  efektif,
efisien,  ekonomis  ataupun  produktif  dengan  prinsip-prinsip  corporate  governance  yang  terdiri  dari  (transparancy)
transparansi, (accountability)  akuntabilitas,  (responsibility)  responsibilitas,  (independency),  dan (fairness)  kewajaran.
Setiap  pimpinan  den  seluruh  karyawan  telah  menunjukkan tindakan  yang  terpuji  kepada  stakeholeders  dan  telah
bertanggung jawab  atas  semua tindakannya  dan  keputusannya  delam  mengelola  perusahaan  sehingga  tercipta  nilai
kerja  perusahaan  jangka  panjang  dan  terpenuhinya  semua  pihak  yang  berkepentingan dengan jalannya perusahaan.

07311246 / LUTFI PUSPITA
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN DI UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
KLATEN; Pembimbing: H. SYAFARUDIN ALWI, DRS., MS. ; Tahun: 2010/2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan apa yang diterapkan di Universitas Widya Dharma Klaten,
untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan di Universitas Widya Dharma Klaten. Dalam
penelitian ini menggunakan penelitian pada Universitas Widya Dharma Klaten. Variabel penelitian ini adalah variabel bebas
(independent variabel) dan variabel terkait (dependent variabel). Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu : data
primer yang diperoleh melalui wawancara dan angket (kuisioner), dan data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan
studi kepustakaan. Metode untuk menganalisis data masukan adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian ini
menggunakan populasi dan sampling. Sedangkan perhitungannya menggunakan perhitungan uji validitas,  uji reliabilitas, dan
uji determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Gaya kepemimpinan yang diterapkan di
Unwidha Klaten adalah gaya kepemimpianan yang mengarahkan/menggerakkan, hal ini terliat dari nilai persepsi karyawan
yang paling tinggi yaitu sebesar 4,08 ( baik) , Membina karyawan sebesar 4,00 ( baik), Motivasi sebesar 3,99 (baik), dan
Pengambilan Keputusan sebesar 3,60 ( baik) sehingga gaya kepemimpinan yang sering diterapkan dalam lembaga ini atau
dalam universitas ini yaitu mengarahkan/ menggerakkan karyawan, terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama
variabel kepemimpinan yang terdiri dari motivasi, pengambilan keputusan, mengarahkan, dan membina karyawan terhadap
disiplin kerja karyawan Unwidha Klaten, terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel kepemimpinan terdiri dari
motivasi, pengambilan keputusan, mengarahkan, dan membina karyawan terhadap disiplin kerja karyawan UNWIDHA Klaten.
Kata kunci : Kepemimpinan (Motivasi, Pengambilan Keputusan, Mengarahkan/ Menggerakkan, Membina Karyawan),
terhadap Disiplin Kerja Karyawan
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07311249 / MELLIANA NAHARWATI
PENERAPAN KEBIJAKAN MERGER DALAM BANK KREDIT KECAMATAN(STUDI KASUS PADA PD BPR BKK
KABUPATEN WONOSOBO); Pembimbing: ZAENAL ARIFIN, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Di  Wonosobo  terdapat  sembilan BPR  BKK  yang  mengambil  keputusan  merger menjadi satu bank yaitu PD. BPR BKK
Wonosobo. Pengambilan keputusan merger di BPR BKK  diharapkan  dapat menciptakan  suatu  badan  perkreditan  rakyat
yang  efektif  dan efisien,  kuat  dibidang  permodalan dan  dapat  bersaing  dengan  bank  lain.  Dibandingkan dengan bank
umum, BPR BKK sangat berbeda. Perbedaan terletak pada kepentingan BPR BKK yaitu mendukung berkembangnya usaha
kecil dan menengah.
Penelitian  ini  menitik  beratkan  pada  menganalisa  bagaimana  proses  merger  pada PD.  BPR  BKK  Kabupaten  Wonosobo
desertai  dengan  bagaimana  perkembangan  kinerja keuangnnya setelah merger. Kinerja keuangannya dihitung per tiga
bulan setelah terjadinya pengambilan  keputusan  merger  hingga  bulan  September  2010.  Peneliti  mengukur  kinerja
keuangan  bank  dari  aspek  kecukupan  modal,  kualitas  aktiva  produktif,  rasio  rentabilitas dan rasio likuiditasnya.
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  proses  merger  yang  terjadi  pada  PD.  BPR BKK  Kabupaten  Wonosobo  telah
sesuai  dengan  standar  mulai  dari  sosialisasi  merger hingga keluarnya ijin dari Bank Indonesia tentang hasil keputusan
merger. Dari segi kinerja keuangannya  PD.  BPR  BKK  Kabupaten  Wonosobo  mengalami  peningkatan secara signifikan
setelah terjadinya merger.
Kata  Kunci  :  Proses  Merger,  Kinerja  Keuangan,  Kecukupan  Modal,  Kualitas  Aktiva Produktif, Rentabilitas,  Likuiditas

07311250 / MUHAMMAD ULIL ALFA
PENGARUH IKLAN DENGAN UNSUR HUMOR DI TELEVISI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN
(STUDI KASUS TERHADAP IKLAN ROKOK DJARUM 76 VERSI JIN DI KEC. DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA);
Pembimbing: SRI HARDJANTI.,DRA.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Pengaruh Iklan dengan Unsur Humor di Televisi Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Terhadap
Iklan Rokok Djarum 76 Versi Jin di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh variabel iklan humor di TV terhadap minat beli konsumen dan untuk mengetahui  variabel iklan humor di TV
manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap minat beli konsumen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
kemampuan dialog, kemampuan akting dan pemeran iklan. Sedangkan variabel terikatnya adalah minat beli.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada
responden yang pernah melihat iklan rokok Djarum 76 di TV (purposive sampling). Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang
responden. Metode pengolahan data adalah metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian yang
dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat.
Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan
komputer melalui program SPSS. Sedangkan, metode pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear
sederhana dan analisis regresi linear berganda, korelasi berganda, uji koefisien determinasi berganda, korelasi parsial dan uji
koefisien determinasi parsial, Pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap minat beli rokok Djarum 76
adalah variabel kemampuan dialog dengan koefisien determinasi parsial sebesar 12,4%.
Kata kunci : iklan humor, minat beli konsumen

07311255 / SHELLY JAYANTHI
PENGARUH MOTIVASI STUDI LANJUT TERHADAP PREASI BELAJAR MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA; Pembimbing: SYAFARUDDIN ALWI, DRS, MS ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  pengaruh  motivasi  studi  lanjut terhadap  prestasi  belajar Mahasiswa
Manajemen  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta.
Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah prestasi belajar. Independen yaitu motivasi karir, motivasi kualitas, dan
motivasi ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan data primer dan  populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
Mahasiswa  Manajemen Universitas  Islam Indonesia  Yogyakarta.  Teknik  pengambilan  sampel  yaitu  dengan menggunakan
Convenience  Sampling  yang  kemudian  diperoleh  sampel  sebanyak  112 responden sebagai data untuk digunakan dalam
analisis penelitian ini. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda yang
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sebelumnya telah dilakukan  uji  asumsi  klasik.  Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti  diketahui bahwa motivasi
karir, motivasi kualitas serta motivasi ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap prestasi belajar.
Kata kunci: motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi ekonomi dan prestasi belajar.

07311256 / JEFTA GUNAWAN
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK PADA TEPUNG TAPIOKA CAP KODOK (PT. UMAS JAYA
AGROTAMA ) LAMPUNG TENGAH; Pembimbing: SITI NURSYAMSIAH, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pengawasan produk terhadap tingkat kerusakan dalam proses
produksi pada perusahaan, yaitu Tepung Tapioka Cap Kodok ( PT. Umas Jaya Agrotama ) Lampung Tengah dan untuk
mengetahui faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan produksi. Agar kepentingan konsumen terhadap
kepuasan melalui pemenuhan keinginan serta kebutuhannya dan produsen untuk menciptakan proses produksi yang
berkualitas, meningkatkan posisi persaingan di pasar dalam upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan konsumen.
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses produksi seperti: bahan dan alat yang
dipergunakan, jumlah produk yang dihasilkan, jenis-jenis produk yang dihasilkan, standar kualitas bagi produk yang dihasilkan
dan jumlah produk rusak tiap kali berproduksi.
Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan kualitas produksi dalam setiap proses produksi Tepung Tapioka Cap Kodok ( PT.
Umas Jaya Agrotama ) Lampung Tengah cukup baik. Prosentase kerusakan setiap proses produksi baik itu dalam suatu
produk masih dibawah toleransi kerusakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

07311257 / IKHSAN MULIYANA
PENGARUH FAKTOR PRIBADI & FAKTOR RETAIL MIX TERHADAP PEMILIHAN TEMPAT BERBELANJA DI PASAR
TRADISIONAL DAN DI PASAR MODERN (SWALAYAN) DI KECAMATAN PRAMBANAN; Pembimbing:
MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Keberadaan  pasar  modern  mengancam  eksistensi  pasar tradisional.  Meskipun telah  diatur  dalam  peraturan  presiden
(Perpres)  No  112  Tahun  2007  tentang  penataan dan  pembinaan  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  serta  toko
modern  (biasa  disebut perpres  pasar  modern),  akhirnya  ditandatangani  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  pada
27  Desember  2007  lalu.  Juga  Peraturan  Daerah  No  2  Tahun  2002 tentang  perpasaran  swasta,  sudah  diatur  bahwa
jarak  antara  pasar  tradisional  dan modern minimal 2,5 kilometer. Tetapi kenyataannya hampir setiap 500 meter di wilayah
pinggiran  kota,  kita  akan  sangat  mudah  menemukan  pasar  modern  dan  supermarket kecil-kecilan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  (a)  untuk  menganalisis  faktor-faktor  pribadi  dan faktor-faktor retail  mix  secara  bersama-
sama  dipertimbangkan  konsumen  dalam memilih tempat belanja dan (b) untuk mengetahui perbedaan  perilaku konsumen
dalam memilih tempat berbelanja antara pasar tradisional dengan pasar modern di Kecamatan Prambanan  menurut sosial
ekonominya  berdasarkan karakteristik  pendapatan, ,pendidikan dan jenis kelamin.
Lokasi  penelitian  di  Prambanan,  adapun  alat  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan
menggunakan  uji  validitas  dan  uji  realibilitas  alat  instrumen serta  menggunakan  analisis  faktor.  Dan  untuk  mengetahui
perbedaan  perilaku  belanja konsumen menggunakan analisis Kruskalls Wallis.

07311258 / BAMBANG JATI ASMORO
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PRESTASI KERJA DENGAN VARIABEL MODERATING MOTIVASI PADA
INDUSTRI KECIL MENENGAH WL KUDA TERBANG YOGYAKARTA; Pembimbing: TRIAS SETIAWATI, DRA. M.
SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor kepemimpinan, motivasi kerja baik secara sendiri-sendiri
(partial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang pada akhirnya mempengaruhi
prestasi kerja karyawan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan IKM Kuda Terbang Yogyakarta
dengan sample semua karyawan IKM Kuda Terbang Yogyakarta sebanyak 62 karyawan. Penelitian ini merupakan studi
korelasional dengan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah simple sampling. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan komputer
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program SPSS release 17 for Windows. Validitas data menggunakan rumus korelasi Product Moment dan reliabilitas
menggunakan rumus Cronbach Coeffisient Alpha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor
kepemimpinan, motivasi kerja baik secara sendiri-sendiri (partial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh
terhadap kepuasan kerja yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Adapun populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh karyawan IKM Kuda Terbang Yogyakarta dengan sample semua karyawan IKM Kuda Terbang Yogyakarta
sebanyak 62 karyawan. Penelitian ini merupakan studi korelasional dengan metode yang digunakan dalam pengambilan
sampel adalah simple sampling.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan
bantuan komputer program SPSS release 17 for Windows. Validitas data menggunakan rumus korelasi Product Moment dan
reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Coeffisient Alpha. Analisis data menggunakan rumus regresi linier berganda,
pengujian hipotesis menggunakan uji-F dan uji-t, interpretasi hasil dengan tingkat keyakinan α = 5 persen.
Uji validitas didapat sebanyak 32 item pernyataan variabel kepemimpinan, 3 item variabel  motivasi  dan  1  item pernyataan
prestasi  kerja  tidak  valid  (rhitung  <  rtabel)  dan dihilangkan sehingga tidak dilakukan perhitungan lanjut untuk item yang
tidak valid. Sedangkan dalam uji reliabilitas skor butir tiap variabel reliabel karena berkolerasi positif dengan komposit
faktornya dengan nilai r-konstan (konstanta reliabilitas) sebesar 0,60 jadi r-alpha > r-konstan (0,913; 0,850; 0,872). Hasil
analisis yang diperoleh dari uji regresi linier berganda secara matematis adalah Y=a+bX1+cX2. Dari koefisien tersebut dapat
diketahui bahwa variabel kepemimpinan, motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan (F =
6,835; sig. = 0,000; Ftabel = 3,15; Fhitung > Ftabel,  sig  <  0,05),  sedangkan  hasil  pengujian  dari  uji-F  (uji  regresi
serempak) menunjukkan bahwa Fhitung  > Ftabel  (6,83 > 3,15) selanjutnya dengan uji-t (uji regresi parsial) dimana tiap-tiap
variabel mempunyai nilai thitung > ttabel (54.356; 87.540; 86.547 >2.00). Sehingga dapat disimpulkan kepemimpinan dan
motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap variabel prestasi kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
independen (kepemimpinan dan motivasi kerja) berpengaruh terhadap variabel dependen (prestasi kerja).
Kata Kunci: kepemimpinan, motivasi, prestasi, signifikan

07311260 / FEBRI ARIFIANTO
PENGARUH DISTRIBUSI LEAN TERHADAP PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUK PERALATAN RUMAH
TANGGA DI IKM WL. KUDA TERBANG YOGYAKARTA; Pembimbing: MOCHAMAD NASITO, DRS, MM ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui apakah lean distribusi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan konsumen di
IKM WL. Kuda Terbang.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan yang mempunyai IKM WL. Kuda Terbang Yogyakarta yang
berjumlah 60 karyawan. Pengambilan data menggunkan kuesioner. Penelitian ini merupakan studi korelasional dengan
metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah simple sampling.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan
bantuan komputer program  SPSS release 17 for Windows.  Validitas data menggunakan rumus korelasi  Product Moment
dan reliabilitas menggunakan rumus  Cronbach Coeffisient Alpha.  Analisis data menggunakan rumus regresi linier berganda,
pengujian hipotesis menggunakan uji-F dan uji-t, interpretasi hasil dengan tingkat keyakinan α = 5 persen.
Uji validitas didapat sebanyak 35 item pernyataan variabel Leand ditribusi dan 16 item variabel kualitas pelayanan. Sebanyak
2 item variabel lean distribusi dan tidak valid (rhitung < rtabel)  dan semua item variabel kualitas pelayanan vaid (rhitung <
rtabel). Sedangkan dalam uji reliabilitas skor butir tiap variabel reliabel karena berkolerasi positif dengan komposit faktornya
dengan nilai r-konstan (konstanta reliabilitas) sebesar 0,60 jadi r-alpha > r-konstan (0.861; 0.879). Hasil analisis yang
diperoleh dari uji regresi linier berganda secara matematis adalah Y=a+bX1+cX2.
Dari koefisien tersebut dapat diketahui bahwa variabel  lean distribusi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas
pelayanan konsumen di IKM WL. Kuda Terbang (F = 37.544; sig. = 0,000; Ftabel = 3.15; Fhitung > Ftabel, sig < 0,05). Sehingga
dapat disimpulkan lean distribusi berpengaruh secara signifikan  terhadap kualitas pelayanan konsumen di IKM WL. Kuda
Terbang Yogyakarta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Lean Distribusi) berpengaruh terhadap
variabel dependen (Kualitas pelayanan konsumen).
Kata Kunci: distribusi Lean, kualitas pelayanan
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07311261 / ADITYA WISNU WARDANA
ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN TENTANG ASOSIASI MEREK LAPTOP ACER DAN COMPAQ DI KALANGAN
MAHASISWA UII YOGYAKARTA; Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si ; Tahun: 2010/2011
Abstrak:

Asosiasi merek adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek.Asosiasi merek dapat
menciptakan suatu nilai bagi perusahaan dan para pelanggan,membentuk brand images dan positif,sering menjadi pijakan
konsumen dalam pengambilan keputusan suatu merek.
Dengan menggunakan 160 responden untuk masing–masing merek laptop Acer dan Compaq yang ada di kalangan
mahasiswa UII Kota Yogyakarta, peneliti mencoba mengidentifikasi atribut yang bisa di jadikan asosiasi pada masing – masing
merek laptop dan menentukan ada tidaknya perbedaan asosiasi merek berdasarkan karakteristik konsumen. Sampel yang di
gunakan adalah konsumen yang memakai atau membeli produk laptop merek Acer dan Compaq di kampus UII Yogyakarta
dengan teknik  convenience  dimana penulis memiliki kebebasan memilih siapa saja yang ditemui di fakultas Kedokteran,
Farmasi, Industri, Arsitek untuk dijadikan responden penelitian menggunakan metod chocran dengan SPSS versi  11.5.
Hasil pengujian chocran untuk merek laptop Acer sampai pada kesimpulan Ho di terima atau P>0,01.Hasil pengujian Chocran
pada merek laptop Acer ini menghasilkan 21 atribut sebagai berikut : Acer menurut produk adalah Membantu dalam
pekerjaan, Dapat mengakses internet, Dapat menyimpan data,bentuk tipis,bobot ringan,ukuran layar,webcam,spesifikasi
memadai,ketersediaan konekso slot,garansi,finger print,aplikasi anti virus.Dari harga acer adalah harga kompetitif, potongan
harga.toko acer memberikan jaminan resmi. Acer menurut promosi adalah melalui pameran,grand sale,bonus tas.Acer
mendapatkan pelayanan adalah suku cadang dan bengkel resmi.
Sedangkan dari hasil pengujian laptop Compaq pada kesimpulan Ho di terima atau P>0,01,hasil pengujian Chocran pada
laptop Compaq menghasilkan 19 atribut sebagai berikut : Compaq menurut produk adalah Membantu dalam pekerjaan,
Dapat mengakses internet, Dapat menyimpan data, Bentuk tipis, Drive DVD, Webcam, Batere tahan lama, Keyboard nyaman,
Spesifikasi memadai,Ketersediaan koneksi slot, Garansi, Kemampuan memainkan game, Finger print, Aplikasi antivirus,
Kinerja optimal. Dari harga Compaq adalah potongan harga.Toko Compaq memberikan jaminan resmi.Compaq menurut
promosi adalah bonus tas. Compaq  mendapatkan pelayanan adalah Apparel Merek laptop menunjukkan bahwa Acer
memiliki jumlah satuan asosiasi yang lebih banyak dibandingkan Compaq. Perbedaan asosiasi merek ini terjadi pada atribut
bobot ringan, ukuran layar, harga kompetitif, informasi melalui pameran, grand sale, suku cadang dan bengkel merupakan
atribut asosiasi Acer yang tidak dimiliki oleh Compaq.

07311262 / MOCH. EDI PURNAWAN
PENGARUH ORIENTASI SERVICE TERHADAP KINERJA FRONLINE DAN LOYALITAS KONSUMEN DI SERVICE
CENTER HP/COMPAQ YOGYAKARTA; Pembimbing: SITI NURSYAMSIAH, DRA., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Ketika barang dan harga menjadi naik, manajer berusaha mencari beberapa cara untuk membuat perusahaan atau organisasi
mereka berbeda dengan perusahaan atau organisasi lainnya dalam hubungannya dengan para konsumen. Para pemain bisnis
harus berfokus pada orientasi service untuk membedakan mereka dari para kompetitornya. Konsumen bergantung kepada
tinggi rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan atau organisasi sehingga proses penghantaran pelayanan
berkualitas harus diperhatikan. Pelayanan ini bergantung kepada karyawan dan karyawan fronline sebagai kuncinya.
Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh orientasi service yang dapat dijadikan sebagai metode alternatif dalam bisnis
dalam upayanya meningkatkan loyalitas konsumen.
Penelitian ini berupa penelitian diskriptif exploratif yang dilakuakn di service center HP/Compaq Yogyakarta. Jumlah
responden sebanyak 66 orang yang teridir dari 33 responden karyawan dan 33 responden konsumen. Pengambilan data
menggunakan kuesioner yang dari 16 pernyataan dari dimensi orientasi service, kinerja karyawan dan loyalitas konsumen.
Skala pengukuran dari Likert yang terdiri dari 4 jawaban. Analisa menggunkaan metode alpha Cronbach dan korelasi Product
Moment. Hubungan antar dimensi diuji menggunakan analisis bertahap dengan SPSS 17 for Windows. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa orientasi service berhubungan positif signifikan dengan kinerja karyawan tetapi berhubungan negatif
dengan loyalitas konsumen. Kinerja karyawan berhubungan positif signifikan dengan loyalitas karyawan.
Kata Kunci: Orientasi service, kinerja karyawan, loyalitas konsumen.
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07311270 / ANGGA ABDILLAH
PENGAWASAN KUALITAS PRODUK IKAN PEDAK MERAH CV. SUMBER PANGESTU DI KEC BRONDONG KAB
LAMONGAN; Pembimbing: MOCHAMAD NASITO,DRS.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pengawasan produk terhadap tingkat kerusakan dalam proses
produksi ikan pedak merah pada prusahaan CV. Sumber Pangestu dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi
penyebab terjadinya kerusakan produk.
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses produksi seperti: bahan dan alat yang
dipergunakan, jumlah produk yang dihasilkan, jenis-jenis produk ikan pedak yang dihasilkan, standar kualitas bagi produk
yang dihasilkan dan jumlah produk rusak tiap kali berproduksi. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan kualitas produksi
dalam setiap proses produksi pada CV. Sumber Pangestu cukup baik.
Prosentase kerusakan setiap proses produksi baik itu untuk produk ikan pedak KBB TOP dan KB SPR masih dibawah toleransi
kerusakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan adalah
Manusia, Lingkungan, Mesin, Bahan baku, Metode kerja, sedangkan penyebab kerusakan yang sernig terjadi pada proses
pemilahan bahan baku dan pada proses penjemuran.

07311273 / HIDAYATUR RAHMAN
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN; Pembimbing:
NURFAUZIAH. DRA,. MM. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Good Corpoarte Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai
partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Forum for Corpoarte Governance in Indonesia
(FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus,
pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-
hak dan kewajiban mereka. Tujuan dari penerapan GCG adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang
kepentingan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan. Apakah terdapat pengaruh positif
antara indeks GCG dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini GCG diukur dengan corporate governance perception index
(CGPI) berdasrkan pada pemeringkatan yang telah disusun oleh Indonesian Institute Of Corporate Governance (IICG) dan
kinerja perusahaan diukur dengan Nilai Return on Equity (ROE) dan Tobins’Q.
Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder dari majalah SWA dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory
(ICMD) mulai dari tahun 2005-2008.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menggunakan uji t-test statistik dengan tingkat keyakinan 95% dan α = 5% dapat
diambil kesimpulan bahwa pertama melihat pengaruh indeks GCG terhadap ROE dan didapatkan hasil nilai indeks GCG
sebesar 0.321 yang berarti tidak signifikan dan Ho diterima. Sedangkan pengujian selanjutnya adalah melihat pengaruh
indeks GCG terhadap Tobins’Q dan didapatkan hasil indeks GCG sebesar 0.747 yang berarti tidak signifikan dan Ho diterima.
Hal ini menunjukkan bahwa indeks GCG masih belom bisa menggambarkan kinerja perusahaan yang baik bagi
perusahaanperusahaan di Indonesia.
Keyword: Good Corporate Governance, kinerja perusahaan, ROE, dan Tobins’Q

07311276 / NURKHAINI ILHAM K
ANALISIS PENGARUH EARNING PER SHARE(EPS),PRICE TO BOOK VALUE(PBV),DAN PRICE EARNING
RATIO(PER)TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK
INDONESIA 2005-2007; Pembimbing: NURFAUZIAH, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Earning Per Share, Price to Book Value, dan Price Earning Ratio
terhadap Return Saham pada industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia pada periode 2005-2007. Pengaruh
variabel Earning Per Share, Price to Book Value, dan Price Earning Ratio terhadap return saham perusahaan makanan  dan
minuman akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 11.5  for Windows,
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh positif EPS, PBV, dan PER terhadap Return saham
industri makanan dan minuman baik secara simultan maupun parsial.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa, return saham perusahaan makanan dan minuman, Earning Per
Share, Price to Book Value, Price Earning Ratio. Data tersebut diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
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Metode yang digunakan adalah  analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dari perhitungan yang
dilakukan variabel independen (EPS, PBV, PER) mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi Return Saham sebesar 0.008
atau 0,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dan setelah di uji
menggunakan uji F diketahui bahwa EPS, PBV, dan PER secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Dan dalam uji T
diketahui bahwa EPS, PBV, dan PER secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham, hal ini dikarenakan beberapa
alasan yang disebutkan dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Perusahaan Makanan dan Minuman Periode 2005-2007, Harga Saham, Return Saham, Earning Per Share, Price to
Book Value, Price Earning Ratio, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis.

07311277 / NURLIA LULU F
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN PELANGGAN DAN SWITCHING COST TERHADAP LOYALITAS
PELANGGAN(PENELITIAN SURVEY PADA PENGGUNA PROVIDER TELEPON SELULER DI YOGYAKARTA);
Pembimbing: ASMA'I ISHAK, DRS, M.BUS, PHD ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis  Pengaruh Kepuasan Pelanggan dan Switching Cost Terhadap Loyalitas Konsumen”. Penelitian ini
dilakukan pada masyarakat Yogyakarta yang pernah menggunakan jasa layanan telekomunikasi kartu telepon seluler dari
berbagai vendor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel switching cost dan kepuasan pelanggan
terhadap loyalitas pelanggan.
Data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada
responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling, yaitu sampling dimana peneliti bebas
untuk memilih siapa saja yang ditemukan untuk dijadikan responden selama responden tersebut sudah memenuhi syarat
yang diperlukan.
Sampel yang digunakan sebanyak 200 responden. Variabel penelitian adalah variabel kepuasan pelanggan, procedural
switching cost, financial switching cost, relational switching cost sebagai variabel independen dan loyalitas pelanggan sebagai
variabel dependen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis model struktural  (path model). Metode
pengolahan data dan analisis menggunakan  uji validitas dan realibilitas dengan menggunakan program SPSS 17.0. Pengujian
hipotesis menggunakan dengan menggunakan analisis  Structural Equation Modeling (SEM) taraf signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrumen terdapat pernyataan yang
tidak valid dan harus dikeluarkan dari daftar pernyataan pada kuesioner. Berikutnya, berdasarkan uji structural equation
modeling (SEM) semua indikator  signifikan yaitu nilai probabilitas statistik <  level of significant = 0,05. Dimana taraf
signifikan pengaruh kepuasan konsumen  terhadap loyalitas konsumen (0,000), procedural switching cost  terhadap loyalitas
konsumen (0,001),  financial switching cost terhadap loyalitas  konsumen (0,000) dan  relational switching cost terhadap
loyalitas konsumen (0,000).
Kata kunci: kepuasan pelanggan, loyalitas, switching cost.

07311287 / DIAS TRIYANI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN RUMAH
SAKIT BHAYANGKARA DAN RUMAH SAKIT ISLAM YOGYAKARTA PDHI; Pembimbing: BUDI ASTUTI, DRA,
M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Rumah Sakit
Bhayangkara dan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI”. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh kualitas pelayanan
dan kepuasan yang diberikan rumah sakit bhayangkara dan rumah sakit Islam Yogyakarta PDHI terhadap loyalitas
konsumennya.
Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu setiap orang yang berada di
rumah sakit Bhayangkara dan rumah sakit Islam Yogyakarta PDHI dan telah mengalami pengalaman dengan pelayanan rumah
sakit tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden.
Teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner.  Variabel penelitiannya adalah Kualitas Pelayanan dan Kepuasan sebagai
variabel bebas atas Loyalitas konsumen.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis determinasi berganda dan analisis
determinasi parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas, heterokedastisitas, normalitas dan linieritas data.
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan  uji T dengan taraf Sig 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas
alat ukur yang mana dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, maka rumus Product Moment dan Croncbach Alpha
menjadi pilihan. Dan selanjutnya untuk menguji hasil penelitian mengguanakan alat bantu, yaitu SPSS for Windows Release
17.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji F disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan
antara kualitas pelayanan dan kepuasan pasien Rumah sakit Bhayangkara dan Rumah sakit  Islam Yogyakarta PDHI secara
serentak terhadap loyalitas pasien. Berdasarkan uji t terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan
kepuasan pasien Rumah sakit Bhayangkara dan Rumah sakit  Islam Yogyakarta PDHI secara parsial terhadap loyalitas pasien.
Sedangkan dengan menggunakan regresi sederhana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas  pelayanan
terhadap kepuasan pasien di Rumah sakit Bhayangkara dan Rumah sakit  Islam Yogyakarta PDHI.
Keyword: kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen

07311288 / SINTA MONIKA
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES, KUALITAS DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA
TELEPON SELULER BLACKBERRY; Pembimbing: BUDI ASTUTI, DRA.M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh  Brand Image, Kualitas, dan Kepuasan terhadap Loyalitas Konsumen pada
Telepon Selular Blackberry”.
Pertumbuhan bisnis ponsel semakin lama semakin berkembang sehingga perusahaan harus selalu berusaha untuk
mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan brand image serta
meningkatkan kualitasa dari produk tersebut sehingga akan tercapai kepuasan dan loyalitas konsumen.  Dalam pengambilan
sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling  yaitu konsumen yang kebetulan dijumpai di tempat
tertentu. Maksudnya adalah sampel diambil dari mahasiswa dan mahasiswi di Yogyakarta terutama di daerah Sleman yang
menggunakan ponsel Blackberry.  Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Teknik pengumpulan data adalah dengan
kuisioner.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan uji asumsi klasik,  analisis regresi berganda, analisis regresi sederhana,
analisis determinasi berganda dan analisis determinasi parsial. Sedangkan uji asumsi klasik terdiri dari  uji multikolonieritas,
uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan uji linieritas. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T dengan taraf Sig 5%.
Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Dan
selanjutnya untuk menguji hasil penelitian mengguanakan alat bantu, yaitu SPSS versi 17.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  terdapat pengaruh positif antara Brand image, Kualitas, dan Kepuasan terhadap
Loyalitas konsumen pada ponsel Blackberry sebesar ( R2) 0.546 artinya ketiga variabel bebas tersebut mempunyai kontribusi
sebesar 54.6% terhadap loyalitas pada produk ponsel Blackberry. Terbukti terdapat pengaruh positif signifikan antara Brand
Image terhadap Loyalitas konsumen pada ponsel Blackberry sebesar (r2) 5.80%. Terbukti terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara Kualitas terhadap Loyalitas konsumen pada ponsel Blackberry sebesar (r2) 20.97%.
Terbukti terdapat pengaruh positif signifikan antara Kepuasan terhadap Loyalitas (r2) 40.70%. Dan hasil analisis regresi
sederhana terbukti terdapat pengaruh positif signifikan antara kualitas terhadap kepuasan sebesar 5.15%.
Keyword: Brand Image, Kualitas, Kepuasan dan Loyalitas

07311291 / PANDIT KUSUMOMARGO M
ANALISIS PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI UNTUK MENGOPTIMALKAN KEUNTUNGAN PADA
PERUSAHAAN ROSSA JAYA ABADI YOGYAKARTA; Pembimbing: SITI NURUL NGAINI, DRA, MM ; Tahun:
2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Perencanaan Kapasitas Produksi Untuk Mengoptimalkan Keuntungan Pada Perusahaan Rossa Jaya
Abadi. Secara garis besar skripsi ini membahas tentang seberapa besar kontribusi dari setiap produk yang dihasilkan dalam
memberikan keuntungan pada perusahaan terkait.
Pada penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan metode interview, dan dokumentasi yaitu data yang menjadi
dokumen perusahaan. Serta tidak lupa melakukan pengamatan secara langsung di lokasi perusahaan.
Penulis mencoba untuk membuat suatau penelitian dengan menggunakan Linier Programming karena metode ini dipilih
penulis sebagai metode yang dapat memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan dan cukup mudah untuk diaplikasikan
di perusahaan – perusahaan pada umumnya dan perusahaan Rossa Jaya Abadi pada khususnya.
Metode pengolahan data dan analisi menggunakan metode Linier Programming, untuk dapat menggunakan Linier
Programming diperlukan penentuan variabel keputusan dengan menyatakan ke dalam symbol atau notasi matematika missal
X, … ,X3, fungsi tujuan dengan merumuskan model matematik Zmax atau Zmin = C + … + Cn = ∑ CiXi.  Pada penelitian ini
dilakukan perbandingan antara hasil sebelum dilakukan I pengolahan data dengan metode Linier Programming dan hasil
setelah pengolahan data dengan metode Linier Programming, sehingga diperoleh hasil seberapa besar perusahaan
memperoleh keuntungan maksimum.
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Dari hasil penelitian menggunakan Linier Programming diperoleh hasil solusi optimal untuk masing-masing produk wedhang
uwuh 42 unit, secang 38 unit, dan bir mataram 45 unit memberikan keuntungan Rp. 865.764, dan yang dihasilkan oleh
perusahaan wedhang uwuh 39 unit, secang 34 unit dan bir mataram 39 unit laba yang diperoleh Rp. 776.646.

07311292 / DEVI FUSPANITA
ANALISIS PENGARUH INFORMASI AKUISISI TERHADAP RETURN SAHAM; Pembimbing:
NURFAUZIAH.,DRA.,MM; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu pengaruh informasi akuisisi berpengaruh terhadap return saham.
Akuisisi merupakan  pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau asset suatu perusahaan oleh
perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan
hukum yang terpisah.  Tujuan utamanya dari dilakukannya akuisisi ini antara lain untuk dapat lebih meningkatkan asset dan
return saham serta nilai perusahaan yang lebih baik lagi serta untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham
semaksimal mungkin.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa harga saham, dan indeks harga saham
gabungan (IHSG). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 9 perusahaan yang melakukan akuisisi yang dimulai pada
tahun 2000 sampai dengan tahun 2008. Uji yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji one sample t test dengan
periode penelitian selama 21 hari. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang tidak segnifikan yang artinya
bahwa informasi akuisisi tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini terjadi karena periode yang digunakan terlalu
pendek yaitu hanya sebatas 21 hari penelitian, kemungkinan yang lain adanya pengaruh krisis global yang terjadi pada tahun
2008 yang sudah dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya dan kemungkinan perusahaan hanya ingin melakukuan sinergi.
Kata Kunci : return saham, informasi akuisisi, sinergi

07311294 / MOHAMAD REZA FAHLEVI
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK PADA PROSES PEMBUATAN PAVING BLOK DI PERUSAHAAN
PERDANA BREBES; Pembimbing: SITI NURUL NGAINI, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dalam era persaingan industri yang semakin kompetitif sekarang ini, kualitas produksi menjadi  hal  yang  sangat  diperlukan
dalam  memenangkan  persaingan.  Karena  dengan meningkatkan  kualitas  setidaknya  ada    keunggulan  yang  dapat
diraih.  Perusahaan  yang mempunyai kualitas produk yang lebih baik akan lebih mudah diterima oleh konsumen. Karena
itulah  penulis  memilih  judul  Analisis  Pengawasan  Kualitas  Produk  Pada  Proses  Pembuatan Paving Block Di Perusahaan
Perdana Brebes. Untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan kualitas  produk  pada  bulan  Februari  sampai  dengan
Maret  2011  dan  apakah  penyimpangan tersebut  jauh  dari  standar  yang  telah  ditentukan,  untuk  mengetahui  faktor-
faktor  yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditentukan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  yang  berkaitan  dengan  proses produksi seperti: bahan dan alat
yang dipergunakan, jumlah produk yang dihasilkan, jenis-jenis produk yang dihasilkan, standar kualitas bagi produk yang
dihasilkan dan jumlah produk rusak tiap kali berproduksi.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pengawasan  kualitas  produksi  dalam  setiap  proses produksi  pada  PERUSAHAAN
PERDANA  dengan  menggunakan  analisis  X-Chart  produksi paving  block  diproduksi  dalam  keadaan  terkendali.
Sedangkan  dengan  menggunakan  analisis P-Chart  dengan      menggunakan  perhitungan  3  standar  deviasi  produksi
paving  block diproduksi  dalam  keadaan  terkendali.  Tetapi  bila  semakin  kecil  batas  pengawasan  yang dilakukan  maka
dipastikan  semakin  tingginya  kerusakan  yang  terjadi.  Faktor - faktor  yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan adalah
SDM dan Mesin yang kurang nya perawatan
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07311300 / TRIWARDA NINGSIH
MOTIVASI KONSUMEN DALAM MENENTUKAN PILIHAN JASA PERAWATAN KULIT DAN KECANTIKAN DI
LARISSA YOGYAKARTA; Pembimbing: SUMADI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian mengangkat judul Analisis Motivasi Konsumen  dalam  Memilih jasa perawatan kulit dan kecantikan di Larissa
Yogyakarta.
Riset  bertujuan untuk menganalisa berbagai motivasi yang mendorong para konsumen untuk memilih melakukan perawatan
kulit dan kecantikan di Larissa.  Penulis  melakukan penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pelanggan
sebanyak 100 orang yang berisi pertanyaan tentang berbagai faktor motivasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode
model judgement sampling dimana responden akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Analisis yang  diukur dengan
menggunakan skala Likert, dimana para responden dapat memilih alternatif jawaban sangat setuju dengan skor  lima, setuju
dengan skor empat, netral dengan sekor tiga,  tidak setuju dengan skor dua dan sangat tidak setuju dengan skor satu. Dari
jawaban para responden tersebut, kemudian dilakukan analisa  data dengan  uji  validitas  dan uji reliabilitas dan diakhiri
melalui uji program SPSS 17.00 for Windows dengan alat analisis berupa One Way ANOVA.
Dari pengujian perbedaan motivasi konsumen yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 4.2250 dari keinginan tampil cantik
tersebut berada pada tingkat motivasi tinggi yang berarti para konsumen sudah termotivasi untuk memilih Larissa.
Berdasarkan karakteristik tingkat  umur, maka  kelompok konsumen dengan usia  kurang dari  25    dan   antara  25-35  tahun
lebih termotivasi oleh dorongan keinginan  tampil cantik, untuk kelompok konsumen dengan usia lebih dari 35 tahun lebih
termotivasi oleh dorongan prestice. Berdasarkan karakteristik jenis pekerjaan, maka konsumen dengan latar belakang PNS
lebih termotivasi oleh dorongan  Keinginan tampil cantik, sedangkan kelompok konsumen dengan nilai paling rendah dengan
latar belakang  IRT  lebih termotivasi oleh promo. Berdasarkan karakteristik tingkat penghasilan, maka kelompok konsumen
dengan penghasilan  kurang dari  Rp1.000.000 – lebih dari  Rp 2.000.000 lebih termotivasi oleh dorongan keinginan tampil
cantik.
Kata kunci : Motivasi, Jasa Peraatan Kulit dan Kecantikan

07311302 / AURIZA PRIMA AKBAR
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK BATIK DI MIROTA BATIK MALIOBORO;
Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau hubungan antara motivasi konsumen dengan keputusan
pembelian, mengetahui perbedaan motivasi konsumen dalam pembelian produk batik di Mirota Batik Malioboro
berdasarkan karakteristik responden dan mengetahui motivasi yang paling dominan mempengaruhi konsumen dalam
keputusan pembelian produk batik di Mirota Batik Malioboro. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh
konsumen yang yang sedang membeli produk batik di Mirota Batik Malioboro. Sampel penelitian ini adalah 105 konsumen
yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :harga,
kualitas, pelayanan, model/bentuk, harga diri. Teknik penarikan sampel menggunakan ”Convinience Sampling”. Model
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis ChiSquare.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen termotivasi untuk membeli produk batik di Mirota Batik
Malioboro karena atribut yang ada telah sesuai dengan apa yang dimiliki oleh produk batik di Mirota Batik Malioboro. Hasil
ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar tingkat pengaruh / hubungan antara motivasi dengan keputusan pembelian
sebesar 100% yang menunjukkan bahwa konsumen telah termotivasi untuk membeli produk batik di Mirota Batik Malioboro.
Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi konsumen dengan
keputusan pembelian berdasarkan harga, kualitas, pelayanan, model/bentuk, harga diri. Hal tersebut berarti bahwa semakin
setuju konsumen terhadap atribut diatas maka semakin setuju pula konsumen untuk membeli. Berdasarkan hasil analisis
ChiSquare menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi konsumen berdasarkan penghasilan dan asal konsumen,
sedangkan berdasarkan jenis kelamin dan usia responden tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk hasil korelasi
parsial kualitas produk mempunyai nilai paling tinggi diantara atribut – atribut lain yang artinya bahwa kualitas produk
merupakan motivasi utama dalam pembelian produk batik di Mirota Batik Malioboro.
Dari hasil penelitian ini juga didapatkan saran bagi perusahaan / produsen produk batik di Mirota Batik Malioboro, bahwa
atribut kualitas merupakan atribut yang paling dominan, maka kualitas produk perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena
segmen terbesar konsumen yang menggunakan produk ini adalah kalangan menengah keatas yang lebih tertarik dengan
kualitas produk dengan mutu yang tidak kalah dengan toko lain, warna batik yang awet serta bahan/kain batik yang
berkualitas.  Kata kunci : Motivasi Pembelian, Batik
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07311310 / KHALEILI NUNGKI H
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA HOTEL BINTANG FAJAR DI
YOGYAKARTA; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS.,MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Pelanggan pada Hotel Bintang Fajar di Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas jasa dan kepuasan pelanggan, mengetahui dimensi kualitas jasa
baik secara bersama-sama maupun parsial mempunyai pengaruh (+) signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan
menganalisis dimensi kualitas jasa yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada
pelanggan / tamu yang menginap di Hotel Bintang Fajar Yogyakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
Convenience Sampling. Sampel yang digunakan adalah 100 orang responden.
Metode pengolahan data adalah metode deskriptif dan metode statistik. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan
instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS. Sedangkan,
metode pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji determinasi linier, dan uji
determinasi parsial. Pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji T dan uji F, terdapat pengaruh (+) dan signifikan antara kualitas
jasa secara serentak maupun parsial terhadap kepuasan pelanggan. Dilihat pada koefisien determinasi parsial (r2) dari
variabel keandalan mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 0,185 atau sebesar 18,5%. Dan ditemukan  bahwa sebagian besar
konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Hotel Bintang Fajar dan dengan adanya rasa puas yang
dirasakan konsumen maka akan timbul rasa bangga terhadap Hotel Bintang Fajar, konsumen akan memberikan referensi
kepada orang lain untuk mengunjungi Hotel Bintang Fajar dan konsumen akan setia terhadap Hotel Bintang Fajar dalam hal
ini berarti konsumen akan kembali lagi untuk mengunjungi Hotel Bintang Fajar. Dengan adanya riset ini diharapkan dapat
membantu pihak hotel dalam menentukan langkah selanjutnya demi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Kata kunci : Kualitas jasa, dimensi kualitas jasa (keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, bukti langsung), dan kepuasan
pelanggan.

07311313 / NINA WIDYARINI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL
DENGAN METODE CAMEL; Pembimbing: DR.D.AGUS HARDJITO, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perbandingan  kinerja  keuangan Perbankan  Syariah dan  Perbankan
Konvensional  dengan  menggunakan  metode CAMEL pada periode 2005 – 2009. Rasio yang digunakan dalam metode
CAMEL adalah CAR yang mewakili rasio Capital (rasio permodalan), NPL yang mewakili rasio Asset ( Rasio Kualitas Aset), ROA
dan ROE yang mewakili rasio Earning ( Rasio Rentabilitas), LDR yang mewakili Liquidity (Rasio likuiditas). Metode yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan Independent Sampel Test. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwasannya rasio
CAR dan LDR terdapat suatu perbedaan antara kinerja keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan  Konvensional sedangkan
NPL, ROA,  ROE tidak terdapat suatu perbedaan  yang signifikan antara kinerja keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan
Konvensional.
Kata Kunci: Perbandingan Kinerja Bank, Rasio Keuangan, Bank Syariah, T – Test.

07311315 / FIFI MEI TAZILLA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN (KASUS BATIK DARI
PERUSAHAAN BATIK NALANA DI PEKALONGAN); Pembimbing: YAZID, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keputusan  pembelian (kasus  batik  pada  perusahaan  batik  Nalana
di  Pekalongan)  ini  bertujuan untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh faktor  harga,  kualitas  dan  lokasi  terhadap
keputusan  pembelian. Satuan/obyek  analisis  ini  adalah  konsumen  atau  pembeli  dan pelanggan  batik  merek  Nalana  di
Pekalongan. Untuk  menganalisis  perilaku  konsumen tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  validitas  dan
reliabilitas. Dari hasil pengujian yang dilakukan didapat bahwa harga, kualitas dan lokasi berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian batik merek Nalana. Namun dilihat dari koefisien  determinasi  parsial ketiga  faktor
tersebut yang  paling  dominan  terhadap keputusan  pembelian  adalah  faktor harga  yaitu  sebesar  0,096.  Artinya
keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel harga sebesar 9,6. Manfaat penelitian ini dapat dipakai  sebagai
informasi  dalam  usaha  untuk  meningkatkan  volume  penjualan  melalui perilaku konsumen.
Kata kunci : Harga, kualitas, lokasi dan keputusan pembelian.
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07311316 / RIMA MELATI
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE,KUALITAS PRODUK,KUALITAS PELAYANAN SERTA HASIL AKHIR
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI KLINIK KECANTIKAN LBC YOGYAKARTA; Pembimbing: SUMADI, DRS,
MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “analisis pengaruh brand image, kualitas produk, kualitas pelyanan, serta hasil akhir terhadap
loyalitas konsumen di klinik kecantikan LBC Yogyakarta. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand
image,  kualitas produk, kualitas pelayanan serta hasil akhir terhadap loyalitas konsumen. Dimana pertumbuhan bisnis klinik
kecantikan semakin lama semakin berkembang sehingga perusahaan harus selalu berusaha untuk mempertahankan dan
meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan brand image suatu merek serta
meningkatkan  kualitas produk dan kualitas pelayanan agar hasil akhir yang diinginkan konsumen dapat  terpenuhi sehingga
akan tercapai loyalitas konsumen Obyek dari penelitian ini  adalah konsumen yang sedang menggunakan  jasa klinik
kecantikan LBC dengan jumlah responden sebanyak 96 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner
kepada responden dengan metode convenience sampling dimana responden akan menjadi sampel dalam penelitian ini
menggunakan analisis data dalam penelitian ini menggunakan  kuantitatif dan kualitatif. Pada awalnya dilakukan terlebih
dahulu uji validitas dan reliabilitas dan dinyatakan valid dan reliable sehingga langsung dilanjutkan dengan uji regresi.
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara brand image, kualitas produk, kualitas
pelayanan, serta hasil akhir terhadap loyalitas konsumen. variabel brand image, kualitas produk, pelayanan dan hasil akhir
secara serentak ada pengaruh, ini terbukti dari hasil uji F sig <0,05 dan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap
loyalitas konsumen pada LBC Yogyakarta terbukti dari uji T. Brand image mempunyai pengaruh domina terhadap loyalitas
konsumen terbukti dapat di lihat pada koefisien korelasi parsial dari variabel brand image (X1) dengan nilai 9,3%. Korelasi
parsial variabel kualitas pelayanan sebesar 8,2%. Korelasi parsialhasil akhir 7,1korelasi parsial variabel kualitas produk 5%.
Kata kunci : Brand Image, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Hasil Akhir, Loyalitas Konsumen.

07311319 / INDIRA NOVENDA M
PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL;
Pembimbing: ABDUL MOIN, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk membandingan kinerja keuangan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada
Maret 2006- Desember 2009 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL,
ROA, ROE, BOPO dan LDR.
Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua kelompok sampel penelitian, yaitu 3 bank umum
syariah yang diwakili oleh Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah dan 10 bank umum konvensional
dengan Asset terbesar yang diwakili oleh  Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia,
Bnak NiagaCIMB, Bank Danamon, Bank Panin, BII, Bank Permata, BTN. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan
hipotesis dalam penelitian ini adalah uji t-test.
Analisis memberikan kesimpulan bahwa tidak  ada perbedaan yang signifikan pada NPL,ROA, BOPO, LDR Perbedaan yang
signifikan terdapat pada rasio CAR, , ROE, dan kinerja.
Hasil dari analisa Bank Syariah mempunyai rata-rata (mean) kinerja sebesar 35.62%, lebih besar dibanding dari mean kinerja
Bank Konvensional yang sebesar 30.74%.
Hal ini berarti bahwa selama periode Maret 2006- Desembar 2009 secara keseluruhan perbankan syariah memiliki kinerja
(CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR) lebih baik dibanding dengan perbankan konvensional. Terlihat bahwa t hitung untuk
adalah -0.5979, dengan probabilitas 0.000. Oleh karena 0.000 < 0.05, maka Ho ditolak atau dapat dikatakan bahwa secara
keseluruhan kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu
perbankan syariah menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.
Kata kunci: perbandingan kinerja, perbankan syariah, perbankan konvensional, dan uji t-test.

07311326 / DHINA ULVIYANTI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM & SETELAH STOCK SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA;
Pembimbing: ABDUL MOIN, SE, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan setelah stock split.
Variabel amatan yang digunakan dalam penelitian ini kinerja keuangan perusahaan adalah: rasio likuiditas, rasio solvabilitas,
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rasio profitabilitas (ROA dan NPM) dan rasio aktivitas. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 23 perusahaan yang
mengalami stock split dari tahun 2007-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan:
Dari hasil pengujian terhadap rasio likuiditas perusahaan sebelum dan sesudah melakukan stock split dengan menggunakan
Uji Wilcoxon Signed Rank-Test diperoleh nilai Z sebesar -0.308 dengan signifikansi sebesar 0,758 dan hasil pengujian terhadap
rasio solvabilitas perusahaan sebelum dan sesudah melakukan stock split dengan menggunakan uji Paired Sample T Test
diperoleh nilai t sebesar -0.675 dengan signifikansi sebesar 0,506 . Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%),
maka dapat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio likuiditas dan solvabilitas sebelum dan sesudah
perusahaan melakukan stock split.
Dari hasil pengujian terhadap rasio profitabilitas (ROA) perusahaan sebelum dan sesudah melakukan stock split dengan
mengunakan uji Paired Sample T Test diperoleh nilai t sebesar -0.517 dengan signifikansi sebesar 0,610. Oleh karena nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio
profitabilitas (ROA) perusahaan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan stock split.
Dari hasil pengujian terhadap rasio profitabilitas (NPM) perusahaan sebelum dan sesudah melakukan stock split dengan
menggunakan uji Paired Sample T Test diperoleh nilai t sebesar -1.281 dengan signifikansi sebesar 0,214. Oleh karena nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio
profitabilitas (NPM) perusahaan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan stock split.
Dari hasil pengujian terhadap rasio aktivitas perusahaan sebelum dan sesudah melakukan stock split menggunakan uji Paired
Sample T Test diperoleh nilai t sebesar 1.307 dengan signifikansi sebesar 0,205. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari
0,05 (5%), maka dapat dikatakan artinya bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio aktivitas perusahaan
sebelum dan sesudah perusahaan melakukan stock split.

07311329 / ARDY YUDHANTO
ANALISIS SISTEM ANTRIAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PADA STASIUN KUTOARJO; Pembimbing:
SITI NURSYAMSIAH, Dra., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini telah dilaksanakan di Stasiun Kutoarjo, Jawa Tengah, yang bertujuan untuk menghitung waktu tunggu
konsumen dalam sistem dan antrian, tingkat kegunaan fasilitas pelayanan dengan model antrian Single Channel – Single
Phase pada fasilitas loket empat dan enam pada waktu normal dan waktu Idul Fitri, yang dinotasikan dengan (M/M/1) :
(FIFO/I/I), sehingga diketahui tingkat efisiensi fasilitas loket empat dan loket enam pada Stasiun Kutoarjo. Sebagai sampel
penelitian antrian waktu normal diambil 20 hari dengan penelitian pada jam – jam sibuk atau ramai pada pukul 13.00 – 18.00
WIB, sedangkan penelitian antrian waktu Idul Fitri diambil 3 hari saat terjadi arus balik di stasiun Kutoarjo. Data yang
dikumpulkan  adalah banyaknya kedatangan konsumen pada periode per jam dan data pelayanan konsumen dimulai pada
saat konsumen menerima pelayanan sampai selesai menerima pelayanan dalam transaksi pembelian tiket. Dari hasil
penelitian diketahui bahwa rata – rata tingkat kedatangan konsumen loket empat waktu normal λ = 109,375 konsumen per
jam, rata – rata tingkat kedatangan konsumen loket empat waktu Idul Fitri λ = 326,5 konsumen per jam dan rata–rata tingkat
pelayanan konsumen loket empat waktu normal dan Idul Fitri µ = 422,972 konsumen per jam. Pada loket enam rata–rata
tingkat kedatangan konsumen waktu normal λ = 179,75 konsumen per  jam, rata– rata tingkat kedatangan konsumen  loket
enam waktu  Idul Fitri λ = 368,223 konsumen per  jam dan rata–rata tingkat pelayanan loket enam waktu normal dan waktu
Idul Fitri  µ = 278,55 konsumen per jam. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa loket empat, loket enam waktu
normal dan loket empat waktu Idul Fitri sudah berjalan eifisien dikarenakan waktu tunggu konsumen dalam sistem (Ws) loket
empat dan enam dibawah lima menit waktu yang diharapkan konsumen dan kapasitas sistem pelayanan mampu
menampung keseluruhan konsumen, sedangkan loket enam waktu Idul Fitri tidak berjalan dengan efisien dikarenakan
kapasitas sistem pelayanan tidak mampu melayani semua konsumen hingga waktu pelayanan berakhir.
Kata Kunci : Single Channel – Single Phase, konsumen, efisien.

07311331 / ADI DHANA PRASETYA
PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN
DI BEI TAHUN 2005-2009; Pembimbing: SRI MULYATI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

This study aims to determine how to influence the profitability of the company stock return of food and beverages in 2005-
2009, either simultaneously or partially. The data used comes from the financial statements of each company, a corner of the
Indonesia Stock Exchange and sourced from Capital Market Index Directory. The number of companies as the sample of this
study is 17 companies.
The results showed that all independent veriabel jointly significant effect on stock returns of food and beverage company.
The size of the effect of variable is 9.9%, meaning that the variable Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE) and
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Net Profit Margin (NPM) has the ability to influence the stock return of food and beverage company. While 90.1% is
explained by other variables not included in this study. When viewed from the three partially independent variable ROI, ROE,
NPM there is only one variable, namely NPM which has a  significant influence on stock return for 0022, while two other
veriabel had no significant effect on stock return, which is an ROI of 0388 and ROE for 0187 .
Keyword: Stock Return, ROI, ROE and NPM

07311336 / LUTFI KUSUMA
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH PADA PT BANK PERKREDITAN
RAKYAT PRIMA MERTOYUDAN SEJAHTERA MAGELANG; Pembimbing: AL HASIN, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan yang dilihat dari sudut dimensi  tangibles(bukti fisik),
reliability(kehandalan), responsiveness(daya tanggap),   assurance (jaminan),   empaty(empati), terhadap tingkat kepuasan
nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Mertoyudan Sejahtera Magelang dan menganalisis dimensi kualitas yang paling
dominan pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Mertoyudan Sejahtera Magelang.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) yaitu kepuasan nasabah (Y), bukti fisik(tangibles), kehandalan(reliability),
daya tanggap(responsiveness), jaminan(assurance), empaty(emphaty).
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif  deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif deskriptif adalah
mendeskripsikan karateristik responden yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan formal, bedasarkan jawaban responden,
sedangkan analisis kuantitaif adalah analisis regresi linier berganda serta uji F dan uji t.  Hasil penelitian yang dilakukan dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
(1)  Hasil secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari  tangibles(bukti fisik),
reliability(kehandalan), responsiveness(daya tanggap),  assurance(jaminan),  emphaty(empati) berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan nasabah. (2) Hasil pengujian secara parsial (uji t) kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan
signifikan, tetapi pada variabel empati hanya berpengaruh positif dan tidak signifikan. (3) Hasil uji koefisien beta
menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat
Sejahtera Mertoyudan Magelang  adalah variabel jaminan (dengan koefisien ß sebesar 0,286), kemudian diikuti variabel yang
lain.
Kata kunci : kualitas pelayanan, bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, kepuasan nasabah

07311337 / ARDO YUDHA BARNESA
PENGARUH CITRA PERUSAHAAN,PERSEPSI HARGA DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS
PELANGGAN : SEBUAH STUDI PERAN MEDIASI SWITCHING COST; Pembimbing: ASMA'I ISHAK, DRS, M.BUS,
PH.D ; Tahun: 2011
Abstrak:

Berbicara tentang loyalitas merupakan suatu hal penting bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, kuat atau
tidaknya loyalitas konsumen sangat menentukan sejauh mana arah perusahaan tersebut dalam mencapai tujuannya. Maka
perusahaan pun berfikir  bagaimana cara  meningkatkan loyalitas  tersebut.  Beberapa  aspek  yang merupakan  bagian
penting  dalam  terciptanya  loyalitas konsumen  seperti  kepuasan konsumen,  switching  cost,  citra  perusahaan  dan
persepsi  harga.  Pada  internet  service provider  yang  begitu  marak  pada  akhir-akhir  ini,  terdapat  begitu  banyak jenis
produk yang  ditawarkan  oleh  para  perusahaan  jasa  internet.  Persaingan  yang  ketat  ini merupakan hambatan besar bagi
tiap perusahaan dalam tujuannya meraih hati konsumen untuk  mau menggunakan  dan  loyal  pada  produk  yang  mereka
tawarkan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk meneliti  pengaruh  aspek-aspek  tersebut  pada  internet  service  provider dalam
terciptanya loyalitas pelanggan.
Penelitian ini berupa penelitian konservatif yang dilakukan di Yogyakarta dengan  metode convenience  sampling.  Jumlah
responden  sebanyak  250  orang.
Pengambilan data menggunakan kuesioner sebanyak 59 pernyataan dari variable kepuasan pelanggan,  switching  cost, citra
perusahaan, persepsi harga dan loyalitas konsumen. Skala pengukuran dari Likert yang terdiri dari 6 jawaban.  Analisa
menggunkaan metode  alpha Cronbach dan korelasi Product  Moment. Hubungan antar dimensi diuji menggunakan AMOS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepuasan pelanggan, switching cost, citra perusahaan, persepsi harga
berhubungan positif signifikan terhadap loyalitas konsumen.
Kata  Kunci:  kepuasan  pelanggan,  switching  cost,  citra  perusahaan,  persepsi  harga, loyalitas konsumen.
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07311338 / NOVIANTI FAJAR S
SEGMENTASI KONSUMEN YANG SADAR LINGKUNGAN PADA WARGA MIGAS DI CEPU; Pembimbing:
ALBARI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “Segmentasi Konsumen yang Sadar Lingkungan pada Warga Migas di Cepu”. Secara garis besar
membahas mengenai pengaruh karakteristik demografi dan psikografi terhadap perilaku konsumen yang sadar lingkungan
pada warga Migas di Cepu. Selain itu juga akan diteliti faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumen yang
sadar lingkungan.
Dalam pengambilan sampelnya, peneliti menggunakan pendekatan convenience sampling yaitu digunakan untuk
memperoleh responden yang mudah ditemui, yang berada di perumahan Migas. Sampel yang digunakan sebanyak 94
responden. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah karakteristik demografi,
karakteristik psikografi, sebagai variabel bebas terhadap  perilaku konsumen yang sadar lingkungan. Metode pengolahan
data dan analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T
dengan taraf Sig 5%. Untuk mengguji hasil penelitian menggunakan alat bantu SPSS 17.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara serentak karakteristik demografi dan psikografi berpengaruh signifikan terhadap
perilaku  konsumen yang sadar lingkungan.
Sedangkan, dari hasil pengujian secara parsial hanya ada satu indikator dari karakteristtik psikografi yang mempunyai
pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen yang sadar lingkungan, yaitu indikator perhatian lingkungan. Kata kunci:
demografi, psikografi, perilaku konsumen, pemasaran green

07311345 / TRI ADIYANTO
ANALISIS DAMPAK AKUISISI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PENGAKUISISI DAN
PERUSAHAAN DIAKUISISI; Pembimbing: ZAENAL ARIFIN, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Akuisisi adalah pengambil  alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau asset suatu perusahaan oleh perusahaan
lain dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang
terpisah. Tujuan yang diharapkan dari akuisisi yaitu untuk  ekspansi asset perusahaan, penjualan dan pangsa pasar  tapi
semua itu hanyalah tujuan jangka menengah. Untuk mengetahui keberhasilan dari akuisisi bisa diketahui dengan melihat
kinerja keuangan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan akuisisi Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan
menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio profitabilitas, rasio pasar, rasio hutang, rasio aktivitas, dan rasio
likuiditas. Dimana dalam penelitian ini diambil 34 perusahaan sebagai sampel yang terdiri dari 27 perusahaan pengakuisisi
dan 7 perusahaan yang diakuisisi dari tahun 2000 - 2006.
Dari hasil analisis diketahui bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang
diakusisi antara sebelum dan sesudah akuisisi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum akuisisi
tidak berpengaruh secara signifikan pada kinerja keuangan. Hal ini mungkin disebabkan karena dalam melakukan tindakan
akuisisi hanya berdasarkan faktor non ekonomi seperti ingin menyelamatkan perusahaan target dari kebangkrutan dan
alasan yang sifatnya pribadi yang mengakibatkan kurang maksimalnya hasil dari akuisisi tersebut.

07311346 / SHINTA PUTRI PRATIWI
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP MINAT MEMBELI MAKANAN KEMASAN BERLABEL
HALAL (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UII,YOGYAKARTA ); Pembimbing: SRI HARDJANTI,
DRA,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “analisis pengaruh motivasi konsumen terhadap minat membeli makanan kemasan berlabel halal
(studi ksus mahasiswa fakultas  ekonomi uii)” yang bertujuan untuk menguji variabel-variabel motivasi apa saja yang
mempengaruhi minat beli konsumen pada makanan kemasan berlabel halal. Penelitian ini fokus terhadap variabel
penawaran harga, kualitas produk, ketersediaan barang, label halal, keamanan, kepraktisan dan brand image.
Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan teknik convenience sampling dengan responden
sebanyak 96 responden. Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa fakultas ekonomi uii, Yogyakarta yang berminat
membeli makanan kemasan berlabel halal. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, peneliti menggunakan berbagai analisis
baik deskriptif maupun analisa analitik diantaranya regresi linier berganda, uji F dan uji t dengan taraf signifikansi 5%,
koefisien determinasi, korelasi berganda, korelasi parsial dan analisis kruskal wallis. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan prosram SPSS versi 1.4.
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Dari tiga hipotesis yang diajukan pada penelitian ini semuanya terbukti. Hipotesis tersebut menunjukkan bahwa ke tujuh
variabel-variabel tersebut mempengaruhi minat beli konsumen pada makanan kemasan berlabelhalal (studi kasus mahasiswa
fakultas ekonomi uii,yogyakarta).Untuk selanjutnya secara lebih terperinci hasil penelitian ini dibahas di dalam bab-bab pada
skripsi ini
Kata Kunci :penawaran harga, kualitas produk, ketersediaan barang, label halal, keamanan, kepraktisan, brand image dan
minat beli

07311347 / SULAIMAN
ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RASIO KEUANGAN EARLY WARNING SYSTEM PADA
PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDATAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI ) SEBELUM DAN SETELAH
TERJADINYA KRISIS GLOBAL 2008; Pembimbing: ABDUL MOIN, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai perbedaan kinerja keuangan dengan berdasarkan rasio
keuangan Early Warning System (EWS) pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan
setelah krisis global baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Asuransi sebagai obyek
penelitiannya. Metode penelitian menggunakan data laporan tahunan mulai tahun 2006-2007 (sebelum krisis) dan 2009-
2010 (setelah krisis), maka dengan itu semua rasio yang diteliti dapat mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara
sebelum dan setelah krisis global.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan cadangan teknis
pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum terjadinya krisis global tahun 2008 berbeda
dengan setelah terjadinya krisis global tahun 2008.
Kata kunci : Kinerja Keuangan Asuransi, Early Warning System (EWS), dan Krisis Global.

07311348 / HILMIYATUL HUSNA
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS TERHADAP PRODUK MAKANAN BAKPIA 714 DI SLEMAN YOGYAKARTA;
Pembimbing: MOH. NASITO, Drs., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi pengendalian kualitas produk makanan Bakpia 714 diwilayah
Minomartani Kabupaten Sleman Yogyakarta.
Pengendalian kualitas merupakan falsafah yang memantapkan  dan menjaga lingkungan yang menghasilkan perbaikan
secara terus-menerus pada kualitas dan produktivitas diseluruh aktivitas perusahaan. Kurangnya pengendalian kualitas yang
dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah
ditetapkan oleh perusahaan. Dengan metode penelitian tertentu maka dapat diketahui apakah kecenderungan tersebut
benar-benar terjadi dan apakah produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan atau
belum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Control Chat atau P-Chat dan juga menggunakan metode
Diagram Ishikawa (Fish Bone). Metode P-Chart digunakan untuk mengetahui atau menganalisis penyebab terjadinya produk
cacat dan untuk mencari pemecahan atas masalah tersebut digunakan Diagram Ishikawa.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalaha sebagai berikut, analisa dengan menggunakan P-Chart diperoleh hasil
bahwa produk makanan Bakpia 714 dinyatakan kurang baik karena jumlah produk cacatnya melebihi batas toleransi produk
cacat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan menurut analisa yang digunakan Diagram Ishikawa penyebab kecacatan
produk disebabkan antara lain oleh faktor SDM, metode kerja dan mesin.
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07311352 / SETYO PRANOTO
ANALISIS PENAGRUH SWITCHING COST,KEPUASAN KONSUMEN,CITRA PERUSAHAAN,DAN KUALITAS
LAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN; Pembimbing: ASMA'I ISHAK, DRS, M.BUS, PH.D ; Tahun:
2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh swiching cost, kepuasan konsumen, citra perusahaan,
dan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen, dengan menggunakan pengguna Internet Service Provider  (ISP) sebagai
subyek penelitian. Sampel penelitian ini sebanyak 250 responden ditentukan berdasarkan convenience sampling method.
Instrument penelitian, berupa kuesioner, dikembangkan berdasarkan instrument yang sudah dipakai oleh peneliti lain dan
diuji validitas dan realibilitasnya sebelum diedarkan kepada responden penelitian ini. Instrument tersebut teruji.
Selanjutnya alat analisa Setruktur Equation Modeling (SEM) dipergunakan untuk menguji hipotesa penelitian yang  sudah
dikembangkan. Hasil analisa menunjukan bahwa semua hipotesa penelitian ini terbukti. Dengan kata lain, Switching Cost,
Kepuasan Konsumen, Citra Perusahaan, dan Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen hasil penelitian ini
konsisten dengan penelitian yang sebelumnya.
Penelitian ini sangat bermanfaat bagi  praktisi pemasaran dalam menyusun setrategi pemasaran. Temuan bahwa switching
cost juga berperan dalam meningkatkan loyalitas konsumen merupakan hal yang harus dipertimbangkan oleh pemasar dalam
membangun loyalitas konsumennya, meskipun dalam penelitian ini switching cost memiliki pengaruh yang lemah terhadap
loyalitas konsumen, selain itu yang paling kuat dalam membangun loyalitas konsumen adalah kepuasan konsumen, hal ini
tidak lepas dari pengaruh kulitas layanan, dan citra perusahaan yang baik pula. Temuan tersebut menunjukan bahwa dengan
meningkatkan switching cost, kepuasan, citra perusahaan, dan kualitas layanan akan membuat konsumen akan lebih loyal
terhadap produk perusahaan.

07311353 / RICO FEBRIYANTO
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA KONVENSIONAL DENGAN KINERJA REKSA DANA SYARIAH;
Pembimbing: KARTINI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui perbedaaan antara kinerja reksa dana saham konvensional dengan kinerja reksa
dana saham syariah pada periode januari 2008 sampai dengan juni 2010.  Data yang digunakan merupakan data sekunder
yang berasal dari 23 reksa dana saham konvensional dan 6 reksa dana saham syariah yang terdaftar di BEI pada periode
januari 2008 sampai dengan juni 2010. Data yang digunakan merupakan data bulanan berupa  nilai aktiva bersih (NAB)  reksa
dana saham syariah maupun reksa dana saham konvensional,  IHSG, JII dan suku bunga Bank Indonesia. Penelitian ini
menggunakan indeks Sharpe, indeks treynor dan indeks Jensen dalam melakukan penilaian kinerja untuk masing-masing
reksa dana baik reksa dana saham konvensional maupun  reksa dana saham syariah. Disamping itu, penelitian ini
menggunakan uji independent T-test untuk menguji apakah ada perbedaan antara kinerja reksa dana saham konvensional
dengan kinerja reksa dana saham syariah. Adapun hipótesis pada penelitian ini adalah  indeks Sharpe,indeks Treynor dan
indeks Jensen  reksa dana syariah lebih besar  dibanding dengan  indeks Sharpe,indeks Treynor dan indeks  Jensen  reksa
dana konvensional.  Berdasarkan  uji independent T-test, disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara
kinerja reksa dana saham syariah dengan kinerja  reksa dana saham konvensional, dengan level confidence 95%.
Kata kunci :   Reksa dana saham   konvensional, reksa dana saham syariah, indeks Sharpe, indeks Treynor dan indeks Jensen

07311354 / RINA ROSI
PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, TINGKAT INFLASI, DAN TINGKAT SUKU BUNGA BANK KONVENSIONAL
TERHADAP TABUNGAN MUDHARABAH (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH MANDIRI); Pembimbing: ABDUL
MOIN, S.E., M.B.A. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat inflasi dan tingkat
suku bunga bank konvensional terhadap tabungan  mudharabah  baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini
menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai obyek penelitiannya. Metode penelitian menggunakan data laporan bulanan
mulai bulan Juli 2007- Mei 2010, maka  semua faktor yang diteliti terjadi pada tahun tersebut dan dilihat pengaruhnya
terhadap tabungan  mudharabah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil memepunyai pengaruh terhadap
tabungan mudharabah dengan arah negatif, tingakat inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap tabungan mudharabah  dan
tingkat suku bunga bank konvensional mempunyai pengaruh terhadap tabungan mudharabah.
Kata kunci : Tabungan Mudharabah, Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional.
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07311355 / WIDYANINGTYAS
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK AKHIR PADA PRODUK DI KEDAI DIGITAL YOGYAKARTA;
Pembimbing: MOCH NASITO, DRS,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian yang dilakukan penulis terhadap perusahaan merchandise “Kedai Digital” ini dibatasi hanya pada pengawasan
kualitas yang merupakan suatu aktifitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat
dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan serta meningkatkan citra perusahaan dan menjaga kepercayaan
konsumen terhadap produk-produk dari perusahaan Kedai Digital. Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa
masalah yakni apakah kualitas produk yang dihasilkan (output) masih memenuhi batas toleransi dan faktor-faktor apa saja
yang menyebabkan ketidakstabilan kualitas produk, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas  produk yang
dihasilkan dan untuk mengetahui penyabab terjadinya ketidakstabilan dari kualitas produk akhir sehingga memperoleh solusi
agar ketidakstabilan tersebut dapat diatasi. Populasi yang diambil penulis dalam penelitian ini yaitu mug, kaos dan pin.
Metode yang digunakan penulis yaitu analisis P-Chart dan Diagram Ishikawa.
Analisis P-Chart digunakan untuk mengukur atribut produk seperti kerapihan cetak  dan pengeleman yang mungkin kurang
sempurna dengan mengambil sampel 30 hari sebanyak 100 unit. Berdasarkan metode tersebut maka dapat diketahui
proporsi dan tingkat kerusakan yang terjadi pada akhir produksi. Serta Diagram Ishikawa digunakan untuk mengidentifikasi
penyebab-penyebab yang  timbul dari suatu efek spesifik kemudian memisahkan akar penyebabnya. Berdasarkan  analisis
data yang telah diperoleh dengan menggunakan  P-Chart menunjukkan bahwa produk pin dinilai masih dibawah standar
perusahaan, yang berarti produk tersebut masih sangat di telorir kerusakannya oleh perusahaan.
Sedangkan produk mug dan kaos ada beberapa yang prosentasenya diatas standar perusahaan, yakni 5%. Berdasarkan
Diagram Ishikawa dapat diketahui empat faktor penyebab kerusakan dan ketidakstabilan pada hasil produksi yaitu tenaga
kerja, metode kerja, mesin, dan lingkungan. Dari ke-empat faktor tersebut, faktor yang paling dominan adalah faktor tenaga
kerja. Hal ini disebabkan karena kelelahan yang mengakibatkan tidak konsentrasinya pekerja.

07311358 / IRINE WAHYU ARIANDA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
IPO DI BURSA EFEK INDONESIA 2004-2009; Pembimbing: SRI MULYATI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prosentase saham yang ditawarkan ke publik, ROA, financial leverage,
skala/ukuran perusahaan, reputasi underwriter, dan umur perusahaan terhadap underpricing pada perusahaan yang
melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2009. Sampel penelitian adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek
Indonesia dari  tahun 2004-2009 dan yang mengalami underpricing. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria ada 54
perusahaan.
Pengaruh prosentase saham yang ditawarkan ke publik, ROA, financial leverage, skala/ukuran perusahaan, reputasi
underwriter, dan umur perusahaan terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO dianalisis dengan
menggunakan analissis linear berganda dengan bantuan program SPSS 14 for windows.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa harga saham (offering price dan closing price) pada perusahaan
yang mengalami IPO, prosentase saham yang ditawarkan ke publik, profitabilitas (ROA), skala perusahaan, reputasi
underwriter, dan umur perusahaan. Data tersebut diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Metode yang
digunakan adalah analisis linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis.  Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap 54
sampel perusahaan, menunjukkan bahwa prosentase saham yang ditawarkan ke publik, ROA, financial
leverage, skala/ukuran perusahaan, reputasi  underwriter, dan umur perusahaan mempunyai kemampuan mempengaruhi
Underpricing  sebesar 0,219 atau 21,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam
penelitian ini. Dan setelah melakukan uji F diketahui bahwa   prosentase saham yang ditawarkan kepublik, ROA,  financial
leverage, skala/umur perusahaan,  reputasi underwriter, dan umur secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat  Underpricing.  Dalam uji T diketahui terdapat 3 variabel yang berpengaruh terhadap underpricing
yaitu profitabilitas (ROA), Skala/ukuran perusahaan dan reputasi underwriter.
Kata Kunci : Perusahaan yang melakukan IPO tahun 2004-2009, Underpricing, prosentase saham yang ditawarkan ke publik,
profitabilitas (ROA), skala perusahaan, umur perusahaan, financial leverage dan reputasi underwriter, analisis linear
berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
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07311363 / LINGGA BENY SAPUTRA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN SPEEDY BROADBAND ACCESS
PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DI YOGYAKARTA; Pembimbing:
ALBARI, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen Speedy Broadband Access Pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh
positif Kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap citra perusahaan, dan
pengaruh positif kualitas layanan, kepuasan konsumen, citra perusahaan, biaya peralihan, dan persepsi harga terhadap
loyalitas konsumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang
dibagikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik Convenience Sampling dimana sampelnya adalah setiap mahasiswa yang telah atau baru menjadi
pengguna layanan internet Speedy Broadband Access. Sampel yang digunakan adalah 96 orang responden.
Metode pengolahan data adalah metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan
lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner,
selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS. Sedangkan, metode pengujian statistik
dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda, uji determinasi berganda,
dan uji determinasi parsial, serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, uji normalitas data,
dan uji linearitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji T dan uji F pada model kesatu kualitas layanan berpengaruh
positif terhadap kepuasan pelanggan, pada model kedua kualitas layanan berpengaruh positif terhadap citra perusahaan, dan
pada model ketiga kualitas layanan, kepuasan konsumen, citra perusahaan, persepsi harga, dan biaya peralihan berpengaruh
positif terhadap loyalitas konsumen. Sedangkan untuk uji asumsi klasik dari enam uji asumsi klasik seluruh uji memenuhi
kriteria. Rata-rata untuk kualitas layanan sebesar 3,64 (baik), kepuasan konsumen sebesar 3,48 (puas), citra perusahaan
sebesar 3,63 (baik), persepsi harga sebesar 3,23 (cukup wajar), biaya peralihan sebesar 3,82 (baik), dan loyalitas konsumen
sebesar 3,62 (loyal).
Keyword : corporate image, customer loyalty, customer satisfaction, service quality.

07311365 / RADITYA ANDREW PRATAMA
PENGARUH RETUTRN ASSETS (ROA) DAN RETURN ON EQUITY(ROE) TERHADAP RETURN SAHAM PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG GO-PUBLIK DI BEI TAHUN 2007-2009; Pembimbing: SRI MULYATI, DRA,
M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dalam penelitian ini judul yang diambil adalah Pengaruh Return on Asset dan Return on Equity terhadap Return Saham pada
Perusahaan Perbankan yang Go-Publik di BEI Tahun 2007-2009. Tujuan penelitian dengan judul tersebut adalah untuk
mengetahui pengaruh dari Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap return saham perbankan di BEI.
Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio return on asset dan return on equity dengan jangka
waktu tiga tahun dari tahun 2007 sampai 2009.
Sampel pada penelitian ini terdiri dari 23 perusahaan perbankan yang terdaftar dalam BEI tahun 2007 sampai 2009 dimana
perusahaan tersebut memiliki kriteria yang lengkap dan telah listing pada periode pengamatan.
Dari hasil analisis diketahui bahwa rasio keuangan Return on Asset dan Return on Equity secara bersama-sama dan signifikan
mempengaruhi return saham. Secara parsial Return on Asset dan Return on Equity berpengaruh positif terhadap return
saham sehingga dengan meningkatnya ROA dan ROE maka return saham juga semakin meningkat.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa return on asset dan return on equity secara bersama-
sama atau simultan dan secara parsial atau per variabel berpengaruh positif terhadap return saham.
Kata kunci : Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Return Saham.
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07311369 / YUNIAR JAMIL SYAHRIR B
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUASAN
KONSUMEN JASA BUS TRANSJOGJA(STUDI PADA MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN); Pembimbing: AL
HASIN, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dimensi dalam kualitas pelayanan yaitu  tangible, reliability,
responsiveness, assurance, emphaty dan Persepsi akan Harga  berpengaruh terhadap kepuasan konsumen  Jasa Bus
TransJogja  dan menganalisis faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan konsumen Jasa Bus TransJogja.
Populasi dalam penelitian ini adalah para  penumpang yang  sedang menggunakan Jasa Bus TransJogja. Sampel yang diambil
sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik Non-Probability Sampling dengan pendekatan Accidental sampling,
yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu  siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan
sampel jika dipandang cocok.  Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 0,465 + 0,410X1 + 0,318X2. Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator pada penelitian ini bersifat valid dan
variabelnya  bersifat reliabel. Pada pengujian asumsi klasik, model regresi bebas multikolonieritas,  tidak  terjadi
heteroskedastisitas, dan berdistribusi normal. Urutan secara individu dari  masing-masing variabel yang paling berpengaruh
adalah variabel persepsi kualitas pelayanan dengan koefisien regresi sebesar 0,410. PT. JTT perlu mempertahankan elemen-
elemen yang sudah dinilai baik oleh pelanggan serta perlu memperbaiki hal-hal yang masih kurang.
Kata-kata kunci: kualitas layanan, tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance
(jaminan), emphaty (kepedulian), persepsi harga, dan kepuasan konsumen.

07311370 / ABDUL NURRIDHA
ANALISIS PENGARUH AKUISISI  TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PENGAKUISISI DI BURSA EFEK
INDONESIA; Pembimbing: DR.ZAENAL ARIFIN, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan adanya pengaruh  antara  keputusan akuisisi terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Penelitian ini menggunakan T-test untuk melihat nilai signifikan perubahan rasio-rasio keuangan dan  return
saham setelah keputusan merger dan akuisisi. Adapun hipótesis penelitian ini adalah Kinerja keuangan jangka panjang
perusahaan pengakuisisi  mengalami peningkatan pasca akuisisi dan Return saham jangka panjang perusahaan pengakuisisi
mengalami peningkatan pasca keputusan akuisisi dibanding dengan perusahaan lain sejenis yang tidak melakukan  akuisisi.

07311371 / ADITIA MUCHLIS
ANALISIS PENGARUH IKLAN HUMOR DJARUM 76 TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN(STUDI KASUS PADA
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UII YOGYAKARTA); Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Persaingan dalam periklanan ditelevisi semakin marak membuat para produsen harus berfikir keras guna menciptakan iklan
yang dapat menarik perhatian konsumen suatu iklan yang baik dibuat secara efektif dan efisien sehingga maksud dari iklan
tersebut dapat dipahami oleh konsumen serta para produsen dapat membuat iklan yang tidak menggunakan dana yang
banyak tetapi tidak mengurangi kualitas iklan tersebut, salah satu tipe iklan yang dapat mengimplementasikan ini semua
yaitu iklan yang berunsur humor dikarenakan tipe iklan seperti ini akan dapat mudah diterima dan menarik perhatian para
konsumen. Kelebihan iklan dengan unsur humor yaitu merupakan salah satu pendekatan yang potensial, dikarenakan semua
orang menyukai akan humor. Penelitian berjudul analisis pengaruh iklan  humor Djarum 76 terhadap minat beli. Dalam
penelitian ini meneliti apakah variabel independen (kemampuan dialog, kemampuan akting, pemeran iklan, audio, dan
pengaturan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (minat beli). Responden dalam penelitian ini adalah  mereka
yang pernah melihat iklan humor Djarum 76 dan mengkonsumsi rokok, sampel dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa/i
di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Tekhnik pengambilan sampel menggunakn metode quota sampling dan
analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan fasilitas program SPSS versi 17.0 dengan menggunakan
metode analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh iklan dengan unsur humor terhadap minat beli konsumen.
Hasil dari penelitian ini yaitu variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap minat beli adalah variabel kemampuan
akting, dan variable yang tidak berpengaruh secara signifikan mempengaruhi minat beli adalah pengaturan
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07311372 / KHRISNAWATI NUR Y.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA DALAM MEMBELI PAKAIAN MELALUI
ONLINE SHOPING (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UII YOGYAKARTA); Pembimbing:
SUWARSONO, DRS., MA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Dalam Membeli Pakaian Melalui Online
Shopping. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
apakah faktor-faktor informasi, pelayanan, keamanan, kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam
membeli pakaian melalui  online shopping serta mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan
mahasiswa. Populasi penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sedangkan sampel
penelitian ini sebanyak 100 orang.
Hasil penelitian menunjukkan secara serentak variabel informasi, pelayanan, keamanan, dan kepercayaan berpengaruh
signifikant terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Hal ini berarti semakin baik informasi, pelayanan, keamanan, dan
kepercayaan maka keputusan pembelian konsumen akan semakin meningkat pula.
Besarnya kontribusi keempat variabel bebas tersebut adalah 48,7%, sedangkan sisanya 51,3% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian. Variabel kepercayaan merupakan variabel yang dominan berpengaruh
terhadap keputusan pembelian konsumen terbukti. Hal ini dapat dilihat pada koefisien determinasi parsial dari variabel
kepercayaan mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 12,1%. Hasil ini berarti keputusan pembelian mahasiswa melalui  online
shopping sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan mahasiswa situs online shopping tersebut.

07311374 / WULAN TRISNA BUDIASIH
PENGARUH PERSEPSI RESIKO TERHADAP SWITCHING COST DALAM PELAYANAN BERBASIS INTERNET DI
YOGYAKARTA; Pembimbing: YAZID, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul:“Pengaruh Persepsi Resiko terhadap Switching cost dalam Pelayanan berbasis  Internet  di
Yogyakarta”. Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk menganalisa pengaruh persepsi resiko terhadap switching cost pada
perilaku pembelian  e-commerce  konsumen  di  Yogyakarta, menganalisa  pengaruh switching cost terhadap pelayanan
berbasis internet pada perilaku pembelian e-commerce  konsumen di Yogyakarta, menganalisa pengaruh persepsi resiko
terhadap pelayanan berbasis internet  pada  perilaku  pembelian  e-commerce konsumen di Yogyakarta dan menganalisa
pengaruh switching cost yang menjadi mediasi dalam menghubungkan persepsi resiko dengan pelayanan berbasis internet
pada perilaku pembelian e-commerce konsumen di Yogyakarta. Adapun populasi dalam penelitian ini  adalah  seluruh teman
peneliti  dalam  facebook dengan  sampel  sebanyak  250  responden.  Penelitian ini merupakan studi korelasional dengan
metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah simple sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan komputer program AMOS 18.0 for
Windows.
Uji validitas variabel penelitian valid (r hitung < rtabel). Sedangkan dalam uji reliabilitas skor butir  tiap  variabel  reliabel
karena berkolerasi  positif  dengan komposit  faktornya.  Hasil  analisis  yang  diperoleh  dari analisis  SEM  bahwa variabel
persepsi resiko dan switching cost berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan elektronik, hal ini dukung oleh
hasil parameter estimasi untuk pengujian  pengaruh switching  cost terhadap elektronik  service  quality,  persepsi resiko
terhadap elektronik  service  quality dan  persepsi  resiko  dan switching  cost terhadap elektronik  service  quality
menunjukkan  nilai  CR masing-masing  lebih besar  dari  1.96 dengan  probabilitas sebesar  0.001.  Disimpulkan  bahwa
persepsi resiko dan switching cost berpengaruh terhadap elektronik service quality.
Kata Kunci: persepsi resiko, switching cost, elektronik service quality

07311377 / SITI NURYANI
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK PADA MINT N CHERRY, YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA ROTI
MANIS DAN PIA ); Pembimbing: MOCHAMAD NASITO, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Saat ini, manusia cenderung menyukai hal-hal praktis di dalam gaya hidupnya. Kesibukan yang luar biasa menjadi alasan
utama untuk dapat melakukan beberapa hal secara praktis dan efisien, termasuk makan. Roti dan pia merupakan salah satu
makanan alternatif dengan bahan utama tepung terigu, bagi mereka yang menginginkan hal yang praktis, simpel, dan
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fleksibel untuk memenuhi kebutuhan makan tanpa menghabiskan banyak waktu dan dapat dilakukan di manapun dan
kapanpun.
Mint n Cherry merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi roti dan pia di Yogyakarta. Mint n Cherry memiliki
banyak variasi produk, sehingga untuk menjaga kualitas produk tidak mudah. Dengan hal kondisi seperti itu, Mint n Cherry
dihadapkan pada persaingan pasar yang sangat ketat, dimana terdapat banyak perusahaan pengahasil roti yang terdapat di
Yogyakarta dengan kualitas yang bagus, sehingga Mint n Cherry harus dapat menjaga kualitas produknya dengan melakukan
pengawasan kualitas agar dapat bersaing dengan para kompetitor.
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa besar penyimpangan kualitas yang terjadi pada produk roti manis
dan pia di perusahaan Mint n Cherry, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyimpangan kualitas produk-
produk tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan kualitas yang terjadi pada
produk roti manis dan pia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi penyimpangan kualitas produk-produk tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Statistical Quality Control baik X-chart maupun P-chart, dan juga
menggunakan metode Diagram Ishikawa. Penelitian ini menguji tiga variabel penelitian yang mempengaruhi penilaian
kualitas roti dan pia, yaitu berat, warna, dan bentuk.
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat penyimpangan dalam pengawasan kualitas pada variabel berat, warna, dan
bentuk roti dan pia. Penyimpangan kualitas yang terjadi disebabkan oleh air baku yang tidak disimpan dengan baik, peralatan
yang tidak terawat dan kurang sesuai, prosedur yang kurang baik, dan kualitas SDM yang rendah.
Kata kunci : Pengendalian, Kualitas, Roti, Pia

07311380 / YUDHA PATRIA
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN RAMAYANA DEPARTEMEN STORE YOGYAKARTA; Pembimbing:
ALBARI.,DRS.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Ramayana merupakan perusahaan retail nasional besar di Indonesia, perusahaan ini bergerak dibidang Departemen Store di
bawah manajemenya Paulus Tumewu sebagai pendiri perusahaan. Lantaran banyaknya pesaing di Indonesia khususnya
Yogyakarta, menjadikan Ramayana harus siap mengahadapi para segala resiko. Untuk itu Ramayana berusaha meningkatkan
kepuasan untuk para konsumenya.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan konsumen di
toko Ramayana departemen store jalan Ahman yani nomer 125 Yogyakarta. Sehingga kepuasan konsumen menjadi prioritas
utama dalam penelitian ini, yakni berkaitan dengan harapan dan kinerja. Dalam hal ini variable yang terdapat pada harapan
dan kinerja adalah produk, harga, dan kualitas layanan (bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati).
Penelitian ini melibatkan responden sebanyak 96 responden konsumen Ramayana departemen store Yogyakarta. Teknik
samplingnya adalah convienence sampling, yaitu berdasarkan kemudahan. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk
mengetahui apakah data tersebut valid dan reliable. Analisis selisih, uji jenjang bertanda wilcoxon, serta analisis kruskal wallis
digunakan untuk pengukuran butir atribut dari pertanyaan responden, sehingga dapat diketahui kelompok kepuasan dan ada
tidaknya perbedaan kepuasan berdasarkan karakteristik konsumen. Berdasarkan analisis tingkat kepuasan menunjukkan
bahwa secara keseluruhan konsumen telah memperoleh kepuasan secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji
Wilcoxon yang menunjukkan nilai gap positif sebesar 0,18 dan berada pada rentang cukup puas dan probabilitas sebesar
0,003 < 0,05. Dan berdasarkan karakteristik konsumen dapat disimpulkan terdapat tingkat kepuasan secara menyeluruh.
Kata kunci : kualitas layanan, kepuasan konsumen

07311382 / FARICHA KURNIA BUDI A
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KOSUMEN DALAM MEMBELI MINUMAN
BERENERGI EXTRA JOSS(STUDI KASUS DI KECAMATAN JATINOM,KABUPATEN KLATEN,JAWA TENGAH);
Pembimbing: SRI HARDJANTI, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pada saat ini banyak beredar minuman suplemen yang digunakan untuk pembangkit atau menambah energi. Minuman
suplemen, pada dasarnya merupakan suatu produk yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi dan non gizi yang
bermanfaat bagi tubuh.
Pada dasarnya setiap orang memerlukan  asupan makanan yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari, utamanya para
olahragawan dan pekerja berat. Asupan makanan antara lain berfungsi untuk menggantikan energi tubuh yang hilang akibat
beraktivitas. Jika energi tersebut tidak segera diganti maka orang tersebut akan kekurangan energi, sehingga tubuhnya akan
menjadi lemas, dan kurang bersemangat. Setiap orang memerlukan asupan makanan untuk menyediakan energi,
membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Proses hilangnya energi
tubuh dan perlunya energi pengganti merupakan proses  alamiah yang terjadi pada setiap orang.
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Makanan sehari-hari dengan pola diet  seimbang pada umumnya dapat mencukupi kebutuhan energi dalam keadaan normal.
Namun demikian jika orang melakukan aktivitas yang berlebihan maka dibutuhkan tambahan energi dengan asupan yang
sesuai. Oleh karena itu suplemen hampir semua orang dapat mengkonsumsinya. Kebiasaan mengkonsumsi makanan dan
minuman seseorang sangat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pendidikan, status sosial ekonomi, kesehatan serta keadaan
psikologi orang tersebut. Tiap konsumen memiliki kebutuhan hidup yang berbeda, namun banyak faktor yang dapat
mempengaruhi seorang konsumen untuk membeli suatu produk  seperti faktor budaya, sosial, pendidikan serta pendapatan.
Keanekaragaman konsumen dalam membeli suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal  dari diri
konsumen  maupun luar konsumen.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen diantaranya adalah faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan
psikologis.

07311385 / RORO SEKAR DARUWATI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN LION AIR TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN(STUDI KASUS
PADA WILAYAH CONDONG CATUR,KECAMATAN DEPOK,KABUPATEN SLEMAN); Pembimbing: MURWANTO
SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada jasa penerbangan
perusahaan Lion Air. Elemen-elemen pengaruh kualitas yang diteliti mencakup keandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles).
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para masyarakat sekitar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
baik mahasiswa maupun bukan, yang pernah menggunakan jasa penerbangan Lion Air. Sampel yang digunakan sebanyak 100
responden, dengan menggunakan metode pemilihan nonrandom, yakni convenience sampling, dimana pengambilan sampel
dilakukan oleh peneliti secara bebas, sekehendak periset. Melalui perhitungan dengan menggunakan program SPSS 17.0,
didapatkan hasil bahwa variabel keandalan terbukti memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan pelanggan.

07311396 / ADI WIDJATMOKO
APLIKASI METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD ) DALAM PERENCANAAN PENINGKATAN
KUALITAS PRODUKSI BATIK PEKALONGAN; Pembimbing: SITI NURSYAMSIAH, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pasang surut perkembangan batik Pekalongan membuat permintaan konsumen akan produk batik semakin lama semakin
meningkat, sehingga banyak bermunculan merk-merk produk batik baru, yang mengakibatkan persaingan kualitas maupun
harga di pasaran yang semakin ketat. Berdasarkan fakta tersebut, Penilitian ini berfokus terhadap penentuan atribut apa
yang diinginkan oleh konsumen sehingga sebagai timbal baliknya pihak pembatik atau produsen dapat menghasilkan produk
yang sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Untuk mendapatkan masukan bagi pembatik atau produsen agar
menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen digunakan metode Quality Function
Deployment. Metode Quality Function Deployment ini dipilih karena voice of customer (keinginan/kebutuhan konsumen)
digunakan sebagai dasar dari perancangan produk yang ditawarkan,. Dengan metode ini, mula-mula dicari voice of customer
yang kemudian diterjemahkan ke technical response (respon teknis) yang berpengaruh dan bisa menjawab voice of customer
dan dianalisis hubungan tiap voice of customer dengan technical response. Dari penerapan metode Quality Function
Deployment, didapat prioritas yang dianggap penting oleh konsumen batik terhadap produk batik yang akan dihasilkan
adalah tidak luntur, warna cerah, motif trendi, motif klasik, motif dapat dipesan, kain dasar lembut, kain dasar tersedia
berbagai pilihan, tersedia untuk berbagai acara, harga kompetitif, tidak ada cacat permukaan, nyaman dipakai, kain tidak
mudah sobek, mudah membersihkan noda.
Kata Kunci : Quality Function Deployment, voice of customer dan technical response.

08311048 / LILY NUR INDAH SARI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA SAHAM JII DAN LQ 45 PERIODE 2008-2010; Pembimbing: ZAENAL
ARIFIN, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat return, resiko dan kinerja pada saham yang masuk
daftar Indeks JII dan indeks LQ45 selama periode tahun 2008-2010. Saham pada indeks LQ45 mewakili saham konvensional
yang dibandingkan dengan saham pada indeks JII sebagai representasi saham syariah. Saham syariah memiliki screening
system khusus yang menjadi syarat saham tersebut masuk saham syariah. Pada screening system disyaratkan rasio hutang
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emiten tidak lebih dari 80% mengindikasi resiko yang lebih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan return, resiko dan kinerja pada saham  indeks  JII dan  indeks LQ45.

08311143 / DYAH SHOFIANA
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2008-2009; Pembimbing:
BACHRUDDIN, DR., M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat kesehatan  Bank  Syariah setelah mengalami krisis keuangan global
tahun 2008.  Berdasarkan dari kriteria sampel yang  telah  ditentukan, diperoleh  satu  sampel  penelitian,  yaitu  Bank
Syariah  Mandiri.
Alat  analisis  yang  digunakan  untuk  penilaian tingkat  kesehatan  Bank  menggunakan metode  CAMELS.  Alat  analisis  yang
digunakan  adalah  metode  CAMELS  yang merupakan  perkembangan  dari  metode  CAMEL  sesuai  dengan  Peraturan  Bank
Indonesia  No.  6/10/PBI/2004  tanggal  12  April  2004  tentang  Sistem  Penilaian  Tingkat Kesehatan Bank Umum.
CAMELS  merupakan  penilaian  tingkat  kesehatan  yang  didasarkan  pada  6 faktor,  yaitu  Capital,  Assets,  Management,

Earning,  Liquidity  dan  Sensivitas  terhadap resiko  market  .    Tetapi dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah
CEL  yang terdiri dari Capital (CAR), Earnings (ROA dan BOPO) dan Likuiditas (LDR) Analisis  yang  dilakukan  menunjukkan
bahwa  Nilai  CAR    (capital  adequacy ratio  )  pada  tahun  2008  dan  2009  adalah  sebesar  12.66%  dan  12.39%  berada
pada peringkat  komposit  1  (PK-1)  dikategorikan  dalam  kelompok  SEHAT.    Nilai  ROA (Return on asets) pada tahun 2008
dan 2009   adalah sebesar 1.83% dan  2.23% berada pada peringkat komposit 1 (PK-1) dikategorikan dalam kelompok SEHAT.
Nilai rasio BOPO  pada  tahun  2008  dan  2009    adalah  sebesar  78.71%  dan  73.76%  berada  pada peringkat  komposit  1
(PK-1)  dikategorikan  dalam  kelompok  SEHAT.    Nilai  LDR (Loan  to  Deposit  ratio)  pada  tahun  2008  sebesar  89.12%
berada  pada  peringkat komposit 3 (PK-3) dikategorikan dalam kelompok CUKUP SEHAT.  Sedangkan Nilai
LDR  (Loan  to  Deposit  ratio)  pada  tahun  2009  sebesar  83.07%  berada  pada  peringkat komposit 2 (pk-2) dikategorikan
dalam kelompok SEHAT
Kata Kunci : LDR, CAR, BOPO, ROA, CAMELS

08311147 / DWI WAHYU R
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2008; Pembimbing: NURFAUZIAH, DRA, MM ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Dividends are payments made by a corporate to its shareholder members which is depend on the dividend policy of each
companies. It is interesting to analyze factors that influence dividend policy because too many considerations. Sometimes
those considerations cause conflict between many parties. The objective aim of this research is to analyze the influence of
current ratio, debt to equity ratio, return on assets, and company size against Dividend Payout Ratio.
The population of this research is manufacture companies which listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). Research sample
using purposive sampling of companies for period ended 2005 – 2008. Where the company that is taken have complete data
covering CR, DER, ROA and give dividend during the period 2005-2008, there is 12 companies analyzed by using the two tail
linear regression methodology.
This research concludes that two variables, return on assets and debt to equity ratio have positive significant influence. The
current ratio and company size variable haven’t significant influence to Devidend Payout Ratio. Stimulatingly the ROA, CR,
DER dan Size have significant influence to Devidend Payout Ratio, it proved by sig-F value lower than 5% significances.
Keyword: Dividend Payout Ratio (DPR), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Firm Size.

08311155 / SANI RATIKAHAYU
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUHI TERHADAP RETURN SAHAM LQ-45 PERIODE FEBRUARI
2010-JANUARI 2011; Pembimbing: SRI MULYATI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

The  aim  of  this  research  is  to  find  significant  effect  both  simultaneous  and  partial  to LQ-45  stock  return    from
Return  On  Assets  (ROA),  Debt  to  Equity  Ratio  (DER), Earning Per Share (EPS), and Return On Equity (ROE) in Indonesian
Stock Exchange and to know which factor has dominant effect to influence the LQ-45 stock return. The technic  analysist  that
used  are  descriptive  qualitative  and  descriptive  quantitative (Simultan  Regression).  Both  F-test  and  T-test  are  used  to
test  the  hypothesis.  And  the result generally showed  that ROE, DER, EPS, and ROE had significant effect to stock
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return in LQ-45, because F sig < α (5%), and becaused of that, H0 is refused. It means that ROA, DER, EPS and ROE simultantly
have signifficant effect to stock return in LQ-45.  And  as  a  partial,  nothing  variable  that  give  signifficant  effect  to stock
return.  It means that ROA, DER, EPS, and ROE don’t give an influence partialy to stock return.
But, between those four independent variable, there is one that has almost significant T-test result. ROE has T sig 0,059 and it
is too close to α 0,05. So, in a partialy T sig of ROE  showed  that  this  variable  give  an  influence  to  stock  return.  Overall,
this  study is supported by the statistic result.
Keywords :  Return On Assets, Return On Eguity, stock return.

08311231 / IDHON CHRISTY
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA BANK
SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU WONOSARI; Pembimbing: SYAFARUDDIN ALWI, DRS.,
MS. ; Tahun: 2011
Abstrak:

The objective of this research is to find out how big the effect of leadership and work motivation individually or together
toward work discipline of employees in Syariah Mandiri Bank, Branch Office Wonosari. Data was collected by a questi onaire
which are developed on the theoretical base submitted. Questionaire were given to respondent, all of employees of
Wonosari Syariah Mandiri Bank. To evaluate this instrument feasibility conducted by iteman program. To result of this
research use descriptive analysis and verivicative analysis (regression, f-test, t -test and annova).
The result of this research showed that the effect of leadership and work motivation individually or together having
significant positive effect toward work discipline of employees in the Wonosari Syariah Mandiri Bank. Beside that, leadership
is the most dominant variable effect toward work discipline of the employees in the Wonosari Syariah Mandiri Bank which
have gotten a good responses by employees.
Keywords : leadership, work motivation and work discipline.

08311250 / FRISNA NUSI
ANALISI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG IPO DI
BEI; Pembimbing: ZAENAL ARIFIN, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  antara  reputasi underwriter, profitabilitas
perusahaan  yang  diproksi  dengan  ROA, financial  laverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap besarnya
underpricing. Hasil analisis terhadap  55  sampel  perusahaan yang  mengalami underpricing saham  pada  saat  IPO periode
tahun 2006-2010 dengan metode regresi linier berganda berhasil membuktikan bahwa  dari  variabel-variabel  bebas  yang
digunakan,  secara parsial  hanya variabel profitabilitas perusahaan (ROA) dan ukuran perusahaan yang dapat dibuktikan oleh
data memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  besarnya underpricing.  Sedangkan variabel financial  laverage tidak
dapat  dibuktikan  oleh  data  memiliki  pengaruh  yang positif  signifikan terhadapa  besarnya underpricing dan  variabel
reputasi underwriter serta  umur  perusahaan tidak dapat  dibuktikan  memiliki  pengaruh  yang  negatif signifikan. Hasil
pengujian  secara  simultan mendapatkan  hasil  yang  berbeda  dimana berhasil membuktikan bahwa variabel bebas
berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
Kata kunci : underpricing, IPO, reputasi underwriter, profitabilitas perusahaan (ROA), financial laverage, ukuran perusahaan,
umur perusahaan.

08311276 / RATNA SARI ENDANG S
PENGARUH REPUTASI UNDERWRITER DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP UNDERPRICING; Pembimbing:
NUR FAUZIAH, DRA., MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  reputasi underwriter dan reputasi auditor sebagai variabel
independen dan juga variabel kontrol yaitu umur perusahaan, profitabilitas perusahaan dan prosentase saham yang
ditawarkan ke  publik,  terhadap underpricing  saham  pada  perusahaan  yang  melakukan  IPO  tahun 2007  hingga  2009.
Dengan  bantuan  program  eviews  5.1,  hasil  pengujian  ini  akan menambah pengetahuan tentang underpricing.
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  data  nama -nama perusahaan  yang dijadikan  sampel,  data
tentang offering  price  dan closing  price,  data tanggal  perusahaan  tersebut  berdiri  dan  melakukan listing,  data  nama
underwriter  dan auditor  dari Indonesian  Capital  Market  Directory   (ICMD).  Metode  yang  digunakan adalah  regresi
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linear  berganda,  uji  asumsi  klasik yaitu  berupa  uji  multikolinearitas, uji autokorelasi  dan  uji  heterokedastisitas  serta  uji
hipotesis.  Dari  hasil  pengujian  bahwa kemampuan  variabel  independen  dan  variabel  kontrol  untuk mempengaruhi
underpricing adalah sebesar 24.0149%, sedangkan 75.9851% dipengaruhi oleh variabel lain  yang  tidak  dimasukkan dalam
penelitian  ini.  Pada  uji  hipotesis,  kedua  variabel independent sama- sama tidak berpengaruh terhadap besarnya
underpricing. Sedangkan secara bersama- sama, variabel independen maupun variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap
besarnya underpricing.
Kata  Kunci  :  Perusahaan  yang  melakukan  IPO  pada  tahun  2007 -2009,  nama underwriter,  nama  auditor,  tanggal
perusahaan  berdiri  dan  melakukan  listing, profitabilitas perusahaan, prosentase saham yang ditawarkan ke publik.

08311279 / NANANG SETIYA PAMBUDI
ANALISIS PENGARUH SIKAP PADA PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP BRAND
LOYALTY TOLAK ANGIN SIDO MUNCUL; Pembimbing: SRI HARDJANTI.,DRA.,MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi  ini  berjudul  Analisis  Pengaruh  Sikap Pada  Penerapan  Corporate  Social Responsibility  Terhadap  Brand  Loyalty
Tolak  Angin  Sido  Muncul.  Saat  ini  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  atau  yang  biasa  disebut  dengan  tanggung
jawab  sosial peusahaan  semakin  marak  diterapkan di  dunia  industri.  Perusahaan-perusahaan  mulai merespon  konsep
ini  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  kepada  masyarakat sekaligus  sebagai  sarana  untuk  membangun
reputasi  dan  meningkatkan  keunggulan bersaing  perusahaan.  Salah satu  perusahaan  yang  cukup  aktif  melakukan
program  CSR adalah Sido Muncul.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  sikap  konsumen  pada penerapan  Corporate  Social
Responsibility  dan  pengaruhnya  terhadap  Brand  Loyalty produk  Tolak  Angin  Sido  Muncul.  Variabel  sikap  yang
digunakan  dalam  penelitian meliputi kognitif, afektif dan konatif. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling  dengan  tehnik  analisis  deskriptif  dan  statistik  meliputi  analisis  regresi  berganda.
Pengujian  hipotesis  dengan  uji  secara  serentak atau uji F, pengujian hipotesis dengan uji parsial atau uji t dan analisis
koefisien korelasi.
Hasil  penelitian  ini  dari  penelitian  ini  melalui  pengujian  secara  parsial  dilakukan dengan uji t, yakni untuk variabel
kognitif thitung  > ttabel (5,562 > 1,9861). Pada variabel Afektif  thitung > ttabel (2,877 > 1,9861)  pada  Variabel  Konatif  t
hitung > t tabel (2,426  > 1,9861)  hasil ini memperlihatkan  bahwa  secara parsial  baik  variabel  kognitif,  afektif maupun
konatif berpengaruh signifikan terhadap  brand loyalty Tolak Angin Sido Muncul, Sedangkan untuk uji F yaitu pengujian
secara serentak menunjukan besarnya Fhitung  > Ftabel (38,195  >  2,704)  dengan  nilai signifikan  0,000<  0,05.  Dari  hasil
analisis  korelasi  parsial variabel kognitif menjadi variabel yang paling dominan berpengaruh dengan nilai koefisien
determinasi  parsial(r2)  sebesar  0,482.  Dari  hasil-hasil  dapat  diambil  kesimpulkan  bahwa sikap konsumen pada
penerapan CSR berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty Tolak Angin Sido Muncul.

08311296 / IBRAHIM R S DAULAY
PENGARUH CORPORATE  GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS MEKANISME PENGURANG MASALAH
AGENSI; Pembimbing: D.AGUS HARDJITO, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui  apakah  corporate governance berpengaruh terhadap efektifitas mekanisme
pengurang masalah agensi pada perusahaan go public di Indonesia.  Data  yang dibutuhkan  dalam  penelitan  ini berupa data
harga saham dan indeks harga saham gabungan mingguan, besar dividen yang dibayarkan perusahaan,  laporan keuangan,
struktur dewan  komisaris, dan nilai corporate governance.
Data nilai corporate governance diambil dari majalah SWA sementara data lainnya diambil dari data based pasar modal baik
dari Indonesia Capital Market Directory maupun dari sumber lain. Untuk menguji pengaruh variable independen secara
simultan terhadap variable  dependen,  digunakan  T-test  dan  F-test.  Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan model
OLS (Original Least Square) yang diolah dengan bantuan program SPSS  for  Windows  Release  13.00. Hasil  regresi linier
berganda menunjukkan bahwa corporate governance mempengaruhi efektifitas mekanisme utang dalam mengurangi
masalah agensi. Sementara corporate governance tidak mempengaruhi efektifitas mekanisme dividend dan dewan komisaris
independen dalam mengurangi masalah agensi.
Kata Kunci: Corporate Governance, Masalah Agensi



DAFTAR ABSTRAK TUGAS AKHIR 2011

PERPUSTAKAAN FE-UII 301

08311297 / EKO WAHYU NOVIANTO
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DI RSU AL-ISLAMY KLACI 1
MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA; Pembimbing: BUDI SUDJIJONO, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini didasarkan pada tinjauan teoritis dan empiris untuk menjelaskan pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi
kerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Motivasi kerja yang terdiri dari variabel Kebutuhan
Fisiologis (X1), Keamanan dan keselamatan (X2), Kebutuhan Sosial (X3), Kebutuhan penghargaan (X4) dan Kebutuhan Akan
Aktualisasi Diri (X5), mempunyai pengaruh yang signifkan terhadap Prestasi kerja di RSU AT – TUROTS AL ISLAMY, hal ini
dibuktikan dengan hasil  sig  t  masing-masing variabel yang lebih  kecil  dari  0,05.
Sedangkan besarnya pengaruh kelima variabel bebas tersebut terhadap Prestasi kerja sebesar  67,8% sedangkan sisanya
32,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian ini,  disarankan agar manajemen  di RSU At – Turots Al – Islamy agar  berusaha meningkatkan
motivasi kerja dengan lebih memperhatikan    kesejahteraan para karyawannya  yaitu dengan  memberikan bonus kepada
karyawan yang memiliki prestasi kerja tinggi.
Kata kunci: motivasi kerja, prestasi kerja.

08311318 / NUR SYAKDIYYAH
PENGARUH INFORMASI ASIMETRIK TERHADAP MASALAH AGENCY CONTRACTUAL DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH; Pembimbing: NURFAUZIAH, DRA, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Bank  Syari‟ah  merupakan  suatu lembaga keuangan  perbankan  yang  telah men inggalkan  sistem bunga. Sama halnya
dengan  bank  konvensionallainnya,  bank syari‟ah juga menawarkan  berbagai  produk  perbankan  dan  mengganti  sistem
bunga dengan  sistem  bagi hasil yang  terdapat  pada  salah  satu  produknya  yaitu  Mudharabah.
Mudharabah  adalah  pembiayaan  yang  mana  terjadi  pertemuan  antara  shahibul  maal (pemberi dana)  dan  mudharib
(pengelola  dana)  untuk  melakukan  perjanjian  atau kesepakatan  bersama guna  membangun  suatu  usaha.  Namun  dalam
suatu  hubungan akan  terjadi  agency  problem terutama  dalam  pembiayaan  mudharabah.    Hal  ini  terjadi karena  tidak
ada  kontrol  dari shahibul  maal.   Dalam  kontrak  mudharabah,  shahibul maal  tidak  diperkenankan  ikut  campur dalam
usaha  yang  ditangani oleh  mudharib sehingga  mudharib  mempunyai  peluang  untuk melakukan  tindakan  diluar
kesepakatan sebelumnya  yang  tidak  dapat  diketahui  oleh  shahibul mal.    Mudharib  tidak  memberi informasi sebenarnya
mengenai usaha yang dikelolanya kepada shahibul maal sehingga ada  ketimpangan  informasi  antara  shahibul  maal  dan
mudharib  yang sering  disebut asymmetric  information.  Asymmetric  information  ini  memiliki  dua  bentuk  aktivitas
berupa moral hazard dan adverse selection.
Keywords : Shahibul maal; Mudharib; Agency problem; Asymmetric information.

08311320 / TIYAS DWI DARYANTO
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN ETIKA KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA SEMARANG; Pembimbing: BUDI SUDJOJONO, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini memaparkan bagaimana Pengaruh Budaya Organisas i, dan Etika Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) Budaya Organisasi, Etika Kerja dan
Prestasi Kerja Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. 2) Pengaruh Budaya Or ganisasi (X1), dan Etika Kerja (X2)
terhadap Prestasi Kerja Pegawai secara simultan dan parsial. 3)Yang paling dominan dari aspek Budaya Organisasi, Etika Kerja
Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan kuesioner  analisis
data digunakan teknik analisis deskriptif, analisis induktif dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ketiga
aspek tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dari Budaya Organisasi, dan Etika Kerja terhadap Prestas i Kerja, dan Etika
Kerja Pengaruh Yang Paling Dominan terhadap Prestasi Kerja Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
Kata Kunci: Budaya Organisasi, Etika Kerja, Prestasi Kerja
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08311325 / RATNA SEPTIAWATI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM PADA KONDIDI PASAR BULLISH DAN BEARISH DI
JAKARTA ISLAMIC INDEX(JII) TAHUN 2008-2009; Pembimbing: SRI MULYATI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menguji perbedaan kinerja portofolio saham pada kondisi pasar bullish dan bearish di Jakarta
Islamic Index (JII) dengan periode pengamatan 2008-2009. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 52 emiten yang terdaftar
pada Jakarta Islamic Index (JII) untuk periode Januari 2008-Desember 2009.
Teknik sampling yang digunakan adalah purpossive sampling dengan kriteria : (1) Emiten sudah listing di BEJ sebelum atau
sejak 1 Januari 2008; (2) Emiten bergerak di sektor atau bidang usaha yang berbeda-beda. Diperoleh jumlah sampel sebanyak
20 emiten.
Perhitungan kinerja portofolio menggunakan Indeks Treynor, Indeks Sharpe, Indeks Jensen, dan Model Treynor & Black, yang
kemudian diuji perbedaannya untuk masing-masing kondisi pasar menggunakan teknik analisis Test Equality of Mean.
Pengujian dilakukan dengan tingkat keyakinan sebesar 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja portofolio pada kondisi bullish secara signifikan lebih baik daripada kinerja
portofolio bearish yang diukur menggunakan Indeks Treynor dan Indeks Sharpe. Sementara apabila diukur menggunakan
Indeks Jensen dan Model Treynor & Black, uji statistik menunjukkan kinerja portofolio pada kondisi bullish sama dengan
kinerja portofolio pada kondisi pasar bearish dengan tingkat signifikansi 0,3788 dan 0,6222. Penulis menyarankan untuk
berinvestasi pada portofolio saham ketika pasar bullish, sedangkan ketika pasar sedang dalam kondisi bearish, sebaiknya
investor bersifat menghindar (risk averse).
Kata kunci : Bullish, Bearish, Indeks Treynor, Indeks Sharpe, Indeks Jensen, Model Treynor & Black.

08311337 / ROSALINA NUR ANNISA
ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH; Pembimbing: ZAENAL ARIFIN, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis kinerja reksadana saham syariah dengan kinerja saham Jakarta Islamic Index
sehingga didapat hasil  perbandingan yang menunjukkan portofolio mana yang memiliki kinerja tertinggi.
Penelitian ini hanya membatasi pada sampel 10 reksadana saham syariah yang tercatat pada Badan Pengawas Pasar Moda l
(Bapepam) dan 10 saham Jakarta Islamic Index (JII) yang memiliki frekuensi teraktif dalam transaksi jual beli di bursa selama
periode Januari 2009 sampai dengan November 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
periode bulanan yang diperoleh dari situs Bapepam dan Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Islam Indonesia dan
untuk data Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diperoleh dari  www.bi.go.id. Pengukuran kinerja dengan menggunakan metode
Sharpe Index, Treynor Index, dan Jensen Index yang berdasarkan pada rata-rata return ( average return ) bulanan untuk
mengetahui perbandingan kinerja antara reksadana saham syariah dan saham JII.
Setelah dilakukan pengukuran kinerja selama periode Januari 2009 sampai dengan November 2010, maka dapat disimpulkan
bahwa kinerja reksadana saham syariah tidak terbukti lebih tinggi daripada kinerja saham Jakarta Islamic Index dengan
menggunakan metode Sharpe dan Treynor. Sedangkan dengan menggunakan metode Jensen, terbukti jika kinerja reksadana
sa ham syariah lebih tinggi daripada kinerja saham Jakarta Islamic Index. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelola
reksadana, manajer investasi memiliki kemampuan yang ahli untuk meningkatkan potensi pertumbuhan return yang tinggi
terhadap potensi pertumbuhan retun portofolio pasar (Jakarta Islamic Index)
Kata kunci : kinerja reksadana saham syariah, kinerja saham Jakarta Islamic Index

08311339 / KHOIRUL ROHIMA
PERBANDINGAN KINERJA SAHAM YANG LISTING DI JAKARTA ISLAMIC INDEX DAN BURSA EFEK INDONESIA
SAAT DAN SESUDAH KRISIS KEUANGAN GLOBAL 2008; Pembimbing: D.AGUS HARDJITO, DR, M.SI ; Tahun:
2011
Abstrak:

Krisis keuangan global yang puncaknya terjadi pada triwulan akhir 2008 disebabkan oleh  Subprime Mortgage mempunyai
dampak yang cukup besar bagi pasar modal di dunia, termasuk Indonesia. Saham-saham yang telah  listing  di Bursa efek
Indonesia juga mengalami dampak dari krisis tersebut. Begitupula saham-saham syariah yang tergabung dalam Jakarta
Islamic Index .
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perbedaan dari kinerja saham-saham yang terdapat dalam BEI dan JII selama
2007-2010 yaitu saat dan sesudah krisis terjadi.
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Metode yang digunakan baik return dari setiap saham maupun risiko dan kinerja saham tersebut dengan menggunakan Rasio
Sharpe.
Penelitian ini menggunakan data sekunder,  dengan metode analisis penelitian uji beda dua rata-rata. Dari penelitian ini
diperoleh kesimpulan terdapat perbedaan signifikan dari risiko saham-saham yang terdapat dalam JII dan BEI saat krisis
keuangan 2008 terjadi, sedangkan sesudah krisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Adapun kinerja saham-saham
dalam JII dan BEI ditinjau dari kinerja return dan rasio sharpe adalah sama.

08311370 / GIGIH PERMADI
PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH EX
DEVIDEND DATE DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2008-2010; Pembimbing: ABDUL MOIN, DRS,
MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Selain captal gain, pembayaran dividen merupakan salah satu alasan bagi investor untuk memegang  saham suatu
perusahaan. Pembayaran  dividen dapat berbentuk 2  macam (1) dividen bentuk  tunai,  dan  (2)  dividen  bentuk
saham.Kenaikan  dividen  merupakan  good  news  bagi investor  dalam    melihat  prospek  perusahaan  kedepan  sedangkan
penurunan  dividen  meupakan bad news bagi investor karena dengan asumsi perusahaan terpuruk dimasa yang akan datang.
Di sini  penulis  meneliti  pengaruh  pengumuman  perubahan  dividen  terhadap  abnormal  return, dividen yang dibayarkan
tiap perusahaan mengalami perubahan naik, tetap, dan turun dibanding dengan  periode  sebelum  pembayaran  dividen.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui apakah pengumuman perubahan dividen  berpengaruh  signifikan
terhadap  abnormal return  dan  terdapat  perbedaan abnormal  return  sebelum  dan  sesudah  pengumuman  perubahan
dividen.  Analisa  yang  digunakan  untuk  menguji  adalah  actual  return,  expected  return  dan abnormal  retrurn.  Selama
periode  penelitian  tahun  2008-2010  terdapat  24  perusahaan  yang mengumumkan perubahan dividen, 15 perusahaan
mengumumkan kenaikan pembayaran dividen dan  sebanyak  9  perusahaan  mengumumkan  penurunan  pembayaran
dividen.  Dari  perusahaan yang dijadikan sampel ternyata hasil yang diperoleh dengan menggunakan market model adalah
bahwa tidak terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara pengumuman perubahan (naik dan turun) dividen dengan abnormal
return dan  terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum  dan  sesudah  pengumuman  kenaikan
dividen  namun  dalam  pengumuman  penurunan baik  sebelum  maupun  sesudah  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan.
Hal  ini  berarti  bahwa pengumuman perubahan dividen tidak mengandung informasi bagi pelaku pasar.
Kata kunci : Pengumuman Dividen, Abnormal Return dan ex dividen date

09311390 / RYONO ARIE WIBOWO
PENGARUH RETURN ON ASSETS, RETURN ON EQUITY, LEVERAGE, DAN EARNING PER SHARE TERHADAP
UNDERPRICING SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN
2006-2010; Pembimbing: DWIPRAPTONO AGUS HARJITO,DR,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi underpricing saham di bursa efek indonesia
(BEI). Faktor-faktor tersebut meliputi return  on  assets,  return  on  equity,  financial  leverage,  dan  earning  per  share
sebagai  variabel  bebas  dan  initial  return  (underpricing)  sebagai  variabel terikatnya.
Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  perusahaan  yang  telah  terdaftar  di BEI  dan  yang  melakukan  Initial  Public  Offering
(IPO)  selama  periode  tahun 2006-2010  yang  berjumlah  89  perusahaan.  Teknik  pengumpulan  data  yang dipakai  yaitu
pengambilan  sampel  berdasarkan  syarat-syarat  tertentu  atau purposive  sampling.  Adapun  syarat-syarat yang  dimaksud
diantaranya  adalah perusahaan  yang  melakukan  IPO  periode  tahun  2006-2010,  perusahaan  yang underpricing,  dan
perusahaan  yang  data  laporan  keuangannya  lengkap  sampai dua tahun sebelum IPO. Dari persyaratan tersebut terdapat
64 perusahaan yang dapat  memenuhi  syarat.  Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis regresi
linear berganda.
Dari  empat  variabel  yang  diujikan  dalam  penelitian  ini,  hanya  variabel financial  leverage  saja  yang  berpengaruh
signifikan  terhadap  underpricing dengan  arah  negatif  yang  dibuktikan  dengan  nilai  sig.  0.040  <  0,05,  sedangkan
variabel  lain  seperti  ROA,  ROE,  dan  EPS  tidak  berpengaruh  terhadap underpricing, selain itu dari uji F didapat kesimpulan
bahwa variabel ROA, ROE, Financial  Leverage,  dan  EPS  secara  bersama-sama  tidak  mempengaruhi underpricing secara
simultan.
Kata kunci :Underpricing, ROA, ROE, Financial Leverage, EPS
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09311428 / DIAN DWI DAYANTI
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK CELEBRITY ENDORSER (ATIQAH HASIHOLAN ) TERHADAP BRAND
IMAGE PRODUK SABUN LUX ( STUDI KASUS PADA MAHASISWI DI YOGYAKARTA ); Pembimbing: MUCHSIN
MUTHOHAR, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pemasar  telah  mengakui  kemampuan  besar  celebrity  endorser dalam mendapatkan  perhatian,  mempengaruhi  merek
preferensi,  dan  merangsang pembelian. Ekstensif  penggunaan  endorser  selebriti  mencerminkan  jumlah  yang signifikan
antara  uang  dan  waktu  yang  dihabiskan  dan  telah  memaksa  pemasar  untuk memastikan  setiap  endorser  yang  dipilih
sangat  bernilai.   Penelitian  ini  menguji beberapa  variabel  celebrity  endorser  dan  hubungannya dengan  citra  merek
produk. Data  diuji  terhadap  analisis  regresi  berganda  dan  temuan  ini  menunjukkan adanya  hubungan  yang  positif
antara  empat  variabel  karakteristik  celebrity  endorser (kredibilitas,  daya  tarik,  likeability  dan  persepsi)  dengan citra
merek  produk,  dan signifikan  hanya  pada  variabel  kredibilitas  dan  persepsi dengan  nilai  tertinggi  untuk variabel
kredibilitas.
Kata  kunci:  produk  brand  image,  kredibilitas,  jaminan  mutu,  likeability,  daya  tarik, kebermaknaan, selebriti endorser

09311483 / HINCE VAN HELEN FITRIA
PENGARUH GROUP BAND NIDJI SEBAGAI SELEBRITI ENDORSER TERHADAP BRAND IMAGE PRODUK SEPEDA
MOTOR HONDA (STUDI KASUS MAHASISWA/I DI YOGYAKARTA ); Pembimbing: MUCHSIN MUTHOHAR,
DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Hince Van Helen Fitria, 2011, “Pengaruh Group Band Nidji Sebagai Selebriti Endorser Terhadap Brand  Image Produk  Sepeda
Motor  Honda  (Studi  Kasus  Mahasiswa/i  di Yogyakarta)”, Skripsi, Sarjana Strata-1.
Penggunaan selebriti endorser merupakan salah satu hal yang  penting dalam promosi dan penggunaan selebriti endorser
diharapkan mampu memberikan nilai positif pada brand image produk yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana  pengaruh  variabel  karakteristik  selebriti  endorser  terhadap brand  image, seberapa  besar
pengaruh  karakteristik  selebriti  endorser  terhadap brand  image,  dan diantara  variabel  karakteristik  selebriti  endorser
manakah  yang  paling  dominan pengaruhnya terhadap variabel brand image. Karakteristik endorser tersebut antara lain
kredibilitas, likeability,  daya  tarik,  dan meaningfulness. Data yang  diperoleh  diuji dengan  menggunakan program  spss
yaitu analisis  regresi  berganda.  Hasil  temuan menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara semua karakteristik
endorser terhadap brand image produk sepeda motor Honda, dengan nilai tertinggi untuk dimensi Meaningfulness.
Kata kunci: brand image produk, kredibilitas, likeability, daya tarik, meaningfulness

98311476 / USEP YULIANA
PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KARYAWAN BAGIAN
PENJUALAN TEPUNG ZEOLITE DI PT.ANAK SEJATI TASIKMALAYA; Pembimbing: MURWANTO SIGIT, DRS,
MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

The objective of the research are to know and analyze (1) the improvement of incentive toward increase the workers
productivity in marketing unit at Anak Sejati Company Tasikmalaya; (2) the improvement of the workers productivity in
marketing unit at Anak Sejati Company Tasikmalaya; (3) the influence of incentive giving on the workers productivity in
marketing unit at Anak Sejati Company Tasikmalaya. The research uses corelational method; in addition it uses simply
regression analyses by toward the incentive (X variable) and the workers productivity (Y variable). Whereas for data collecting
technique it uses primary data in which it is taken from the observation and interview. While the secondary data is used to
complete the report ranging and support the analyzing that is collected by documentation. Based on the research known that
the high correlation, incentive toward and the workers productivity is shown by r = 0,9999 and the effect of these variables is
99,98% remaining for 0,02% that is affected by another factors. As a result of the statistical test examining, it obtains htest >
ttbl, or 236,3709 > 101,2356, so Ho is refused and Ha is accepted, it means that there is the influence of incentive towards
the employer's working achievement in marketing unit at Anak Sejati Company Tasikmalaya.
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98311545 / JUNIARNO WIBOWO
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP TELEVISI MEREK TCL DI YOGYAKARTA; Pembimbing:
MURWANTO SIGIT, DRS, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini dibuat untuk mengetahui apakah konsumen puas terhadap produk dari televisi merek TCL. Televisi TCL merupakan
perusahaan elektronik yang dalam usahanya ingin bertahan hidup di era persaingan yang ketat. Dalam aktfitasnya,
perusahaan elektronik TCL ini juga mengalami hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan di dunia usaha
sekarang ini. Dengan latar belakang tersebut penulis kemudian mengangkat judul “ Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap
Televisi Merek TCL Di Yogyakarta “.
Penelitian ini dilakukan pada konsumen televisi TCL Kota Yogyakarta dengan sample sebanyak 100 responden. Responden
tersebut kemudian diberikan kuesioner yang berisikan tentang profil responden dan tanggapan mengenai atribut-atribut
yang ada pada televisi TCL.
Alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kepuasan terhadap atribut-atribut yang ada pada televisi merek
TCL dengan menggunakan indeks kepuasan pelanggan. Adapun atribut-atribut yang dijadikan obyek penelitian adalah :
Atribut gambar, suara, suku cadang, tipe-tipe televisi, harga, saluran distribusi dan promosi.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsumen merasa puas terhadap atributatribut yang ditawarkan oleh televisi
TCL, dalam hal ini perusahaan TCL sudah memberikan yang terbaik untuk konsumennya dan diharapkan lebih meningkatkan
kualitas atribut-atribut yang sudah ada.
Kata Kunci : indek kepuasan konsumen, kepuasan konsumen dan atribut.

98311805 / SRI WULAN
PERENCANAAN VOLUME PENJUALAN DAN LABA BERDASARKAN ANALISA BREAK EVENT POINT PADA
CV.INDONESIA MULTI INDAH DI PATI JAWA TENGAH; Pembimbing: DR.D.AGUS HARDJITO, M.SI ; Tahun:
2011
Abstrak:

Skripsi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  Volume  penjualan  yang  harus dicapai  agar  tidak  menderita  kerugian  tapi
dalam  keadaan  impas  (2)  Volume penjualan  harus  dicapai  dalam  laba  yang  diinginkan.  Adapun  masalah  yang diangkat
dalam Skripsi ini adalah (1) Pada tingkat volume penjualan berapa yang harus  dicapai  agar  didalam  keadaan  break  even
poin.  (2)  Pada  tingkat  volume penjualan berapa agar laba yang diinginkan dapat tercapai.
Break  even  Point  adalah  suatu  keadaan  dimana  penghasilan  yang  diterima perusahaan  dalam  suatu  periode  tertentu
sama  besar  dengan  jumlah  pengeluaran yang  di  keluarkan  oleh  perusahaan  dalam  periode  yang  sama,  sehingga
perusahaan  tidak  memperoleh  laba  atau  tidak  menderita  kerugian.  Dalam perencanaan  keuntungan,  analisis  break
even  point  merupakan  profit  planning approach  yang  mendasarkan  hubungan  antara  biaya  (cost)  dan  penghasilan
penjualan  (revenue).  Apabila  suatu  perusahaan  hanya  mempunyai  biaya  variable saja, maka tidak akan muncul break
event point dalam perusahaan tersebut.
Besarnya  biaya  variabel  secara  otomatis  akan  berubah  sesuai  dengan perubahan  volume  produk,  sedangkan  besarnya
biaya  tetap  secara  totalitas  tidak mengalami perubahan meski ada perubahan volume produk.
Manfaat  dari  penghitungan  beak  even  point  yaitu  memberikan  masukan serta  pertimbangan  bagi  manajemen  dalam
pelaksanaan  pengambilan  kebijakan mengenai  laba  jangka  pendek  dan  mengetahui  break  even  point/titik  impas  pada
CV Indonesia Multi Indah di Pati Jawa Tengah.
Kata Kunci: Biaya Tetap, Biaya Variable,  Break Even Point
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02311241 / DIAH IKHSANTY NURKUSUMA
RELIGIOSITY INFLUENCE TOWARDS SHOPPING BEHAVIOR A Yogyakarta consumer’s case; Pembimbing:
Suwarsono Muhammad, Drs., H., M. A ; Tahun: 2011
Abstrak:

Although culture and sub culture norms have been subjected to increased scrutiny in recent years as explanatory constructs
for various dimensions of consumer behaviors, religion as a subsystem of culture has received only slight attention in
marketing literature. The purpose of this study was to examine the religious influences on some selected aspects of
consumer behaviors. Differ from previous research; religion was reviewed from one perspectives namely religious
orientation, which it is divided into two aspects, intrinsic orientation and extrinsic orientation.  Religious orientation  is the
motivation of one‟s following religion. Either religion is part of their life or just as a complementary of life. Thus reflec t the
degree in which beliefs in specific religious values and ideals are espoused and practiced by an individual.
Fieldwork for this study was carried out in Yogyakarta and Islam was used as basic religion on the research. The research data
was collected by means of a survey through a structured questionnaire. The total of respondent was one hundred and was
deemed usable for  statistical analysis. Statistical tests were calculated using statistical procedures of SPSS version 17.
Teh main statistical techniques used include of simple regression analysis and correlation partial. Findings indicated
significant influences between  religiosity and  teh consumers‟  shopping behavior. Teh usefulness of religious variables was
further tested using simple regression analysis. Results indicated that when teh effects of other predictor variables were
explicitly controlled (i.e held constant)  during teh regression analysis, religiosity appeared having no influence toward
shopping behavior.  Overall, findings indicated that consumer religiosity does no significant effects in predicting aspects of
consumer activities. Thus it is suggested that  religiosity variable should be given consideration in future patronage behaviors
model building and research efforts for there many possibility within religiosity in religious marketing. Teh implications of
these results for theories of consumers‟ behaviors along with teh practical implications of teh findings were discussed and
opportunities for future research were provided.

02311488 / TIARA PRADIASARI
THE EFFECTS OF RESTAURANT ATTRIBUTES TO THE CUSTOMER REPURCHASE INTENTION  (Case study in
local and foreign franchise restorant in Jogjakarta); Pembimbing: Suwarsono Muhammad Drs., H., M.A ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Tiara Pradiasari (2010) “The Effects of restaurant Attributes to the Customer to repeat their Visiting” Yogyakarta:
Management Department, International Program, faculty of Economics, Islamic University of Indonesia. Restaurant
development in Yogyakarta has been growing very well and of course in every year the population in Yogyakarta always
increasing. Begitu pesatnya perkembangan restaurant, so it is not surprised when nowadays raising a business model called
franchise. Many franchising restaurant we can found in Yogyakarta, start from local franchise until foreign franchise. In this
study we will investigate how far the effect of restaurant attributes influence the customer revisiting. This study emphasis on
the influence the restaurant attributes to the customer revisiting in local franchise and foreign franchise. The data used in
this study is primary data which is collected through questionnaires. This study involved 80 respondents. Then, to know
about the influence of the effect of restaurant attributes the data analyzed by using multiple linear regressions. Based on the
result of the study, there are positive and significantly influence customer revisiting.
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03311236 / CASIMIRA YUDHA AVIANTARI
THE MEASUREMENT OF WORD-OF-MOUTH COMUNICATION AND AN INVESTIGATION OF SERVICE QUALITY
AND CUSTUMER COMMITMENT AS POTENTIAL  ANTECENDENTS A STUDY CASE OF LONDON BEAUTY
CENTER IN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; Pembimbing: YAZID, DRS, MM ; Tahun: 2011
Abstrak:

The  current  research  systematically  develops  and  empirically  validates  a  scale  to measure word-of-mouth
communication and investigates two forms of customer commitment and service quality as potential antecedents. The
findings support the hypotheses that affective commitment  is  positively  related  to  word-of-mouth  communication  but
that  high  sacrifice commitment  is  not  related  to  word-of-mouth  communication.  Interestingly,  the  effect  of service
quality  on  word-of-mouth  communication  appears  to  be  industry  dependent.  A distinction is made between word-of-
mouth activity and word-of-mouth praise.
The data collected from the respondent’s questionnaires with a sample of 100 customer of London  Beauty  Center  who  has
experienced  its  services  and  Structural  Equation  Model  using LISREL is used in analyzing the data.
The findings reveal that service quality is significantly become the most important factor in affecting consumer’s word-of-
mouth. The results also show that high sacrifice commitment is not significantly related to word-of-mouth.
Marketers  should,  therefore, take  careful  consideration  of  developing  and  maintaining service quality in company in the
development of WOM praise. However, although factors of high  sacrifice  commitment  are  not  significantly  relate  to
WOM  praise  and  WOM  activity, marketers should effectively and efficiently identify the factors that must be involved in
order to develop WOM communication, since it give a lot of benefit to the company.
Keyword: Word-of-mouth, Customer Commitment, Service

03311336 / ALFI MAYASARI
THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY TOWARD CUSTOMER  SATIFACTION (THE CASE OF PT XL AXIATA TBK
YOGYAKARTA; Pembimbing: ANAS HIDAYAT, DRS, MBA, PHD ; Tahun: 2011
Abstrak:

This study aims to determine the effect of service quality dimensions that consists of tangible, reliability, responsiveness,
assurance, and empathy towards customer satisfaction of PT. XL Axiata Yogyakarta, and perceive the most dominant
dimensions that influence consumer satisfaction. The population used in this study is customers of PT. XL Axiata Yogyakarta.
While the samples used are as many as 100 XL customers with accidental sampling technique, that is sampling based on
convenience, where respondents who happened to meet with researcher at the sites. Data analysis techniques used is
Multiple Linear Regression Analysis.
Results showed that partially dimensions of service quality comprising tangible, reliability, responsiveness, assurance, and
empathy give positive and significant influence on customer satisfaction of PT. XL Axiata Yogyakarta. While the dominant
variables that affect customer satisfaction is the dimension of responsiveness. This means the most influence factors that
affect the level of customer satisfaction, lies in the responsiveness of employees in providing service .
Keywords: service quality, customer satisfaction.

03311372 / MUHAMMAD HAKA SELLYBOKI AIFA
THE INFLUENCE OF SOCIAL AND PERSONALITY FACTORS ON CONSUMER ATTITUDE AND PURCHASE
INTENTION TOWARD COUNTERFEIT CDS/VCDS/DVDS AMONG THE STUDENT S OF FACULTY OF ECONOMICS
UII YOGYAKARTA; Pembimbing: ANAS HIDAYAT, DRS, MBA, PH.D ; Tahun: 2011
Abstrak:

Based on the International Anti Counterfeiting Coalition (IACC, 2005) and the International Intellectual Property Institute
(IPPI, 2003), it is estimated that 5 percent of the products is the counterfeit products. The purpose of this paper is to know
the influence of social and personality factors on consumer attitude and purchase intention towards counterfeit
CDs/VCDs/DVDs. The study conducted an empirical research. This research uses Structural Equation Modeling (SEM) as the
statistical tool to analyze collected data. A total of 100 respondents from the students of Faculty of Economics, Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta were collected. The findings show that there are negative and significant influences of normative
susceptibility on the attitudes towards the pirated CDs/VCDs/DVDs. In addition, there are negative and significant influences
of informational susceptibility on the attitudes towards pirated CDs/VCDs/DVDs. And there are positive and significant effects
of value consciousness on the attitudes towards the pirated CDs/VCDs/DVDs. Also there are negative and significant
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influences of integrity on the attitudes towards pirated CDs/VCDs/DVDs. And the last, there are positive and significant
influences of attitudes on pirated goods towards the purchase intention of pirated CDs/VCDs/DVDs.
Keywords: counterfeit products, consumer behaviour

03311377 / FEBRI AKHYANDA
THE ANALYSIS OF BANK'S BANKRUPTCY EFFECT BY USING ALTMAN Z-SCORE TO THE STOCK PRICE OF BANK
AT INDONESIAN STOCK EXCHANGE; Pembimbing: DWI PRAPTONO AGUS HARDJITO DR.,DRS.,MSI ; Tahun:
2011
Abstrak:

The study of predicting bankruptcy has already been conducted from many years ago and in different countries. This study is
a popular study because every company in each and every country in the world has the risk of experiencing bankruptcy. And
many people especially the investors who want to invest their fund in a bank in form of share, the study about predicting
bankruptcy is very important. Bankruptcy prediction can be use to procure or provide information on stock prices. Based on
Francis (1988) for prospective buyers, company that having problem in financial, the deteriorated of company performance
impact on lower profits so that prospective buyers were less interested in shares purchases or holding shares of the
company's.  Issues that were examined in this study, is the prediction of company bankruptcy using Altman Z-score in
company performance and how they affect on stock prices at Indonesian Stock Exchange.  This research includes the study of
population, which wants to see and explore the entire population. While the target populations in this study was banking
companies in Indonesian Stock Exchange, totaling 27 banking companies. The sampling technique is purposive sampling
means that the company must qualify to a certain criteria in order to used in the research. The criteria are Bank listed on the
Stock Exchange at least since 2007, Bank published its financial statements for four (4) years, from 2007-2010, Financial
statements must have the year ended at December. The data used are the financial statements of 27 companies and share
prices are approaching the date of publication of financial statements. Dependent variable (Y) in this study is the stock price
and the independent variable (X) in this study is Z-Score. Data collection methods used is the method of documentation. A
method of data analysis is the analysis of Altman's Z-score ratio and statistical analysis.   The results of this study indicate that
analysis of the ratio of Altman Z-Score, in 2007-2010 obtained by the Z-Score average values are higher than 2.6 so that all
the banks in healthy category. While in simple regression analysis, models for forecasting stock prices is the equation Y = -
0.011 + 0.003X, Tvalue = 2.056 and the Sig. is 0.042.   Based on the results of the analysis of Altman Z-Score can be concluded
2007-2010 all banking companies in the healthy category. From the simple regression analysis, it can be concluded that the
value of the Altman Z-score influence on stock prices by 0.003 or 0.3%.
Keyword: bankruptcy, Z-score, Stock Price

03311436 / DIAN UTAMI
THE EFFECT OF COMPENSATION SYSTEM ATTRIBUTES AND WORK ENVIRONMENT TOWARD EMPLOYEE
SATISFACTION IN PENI ASRI SWALAYAN YOGYAKARTA; Pembimbing: SUWARSONO.,DRS.,MA ; Tahun:
2011
Abstrak:

The competition among companies is more competitive in the global era. A company must be oriented in customer
satisfaction and employee satisfaction because those are important roles to keep the companies growing. If the company can
satisfy the employee, so the employee can satisfy customer too.
The research was conducted in Peni Asri Swalayan, the researcher gives the questionnaire to the Peni’s employee to find out,
whether they are satisfied working in Peni Asri Swalayan or not. The technique to analyze the data is by using quantitative
analysis that is multiple regression analysis. The independent variables used are compensation system and work environment
condition, while the dependent variable is employee satisfaction.
Based on the data analysis results, it shows that, compensation system and work environment condition variables have
significant effects on employee satisfaction in Peni Asri Swalayan. It means that if the compensation system and work
environment increase the employee satisfaction in Peni Asri Swalayan will also increase.
Keywords: customer satisfaction, employee satisfaction and work environment condition.
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04311160 / AMALIA FAJARINA
RELATIONHIPS BETWEEN INCOME SMOOTHING AND COMPANY PROFITABILITY; Pembimbing:
BACHRUDDIN, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

The financial statements provide useful  information to investors and potential investors and creditors in making investment
decisions and credit decisions are rational. Besides, the financial report  also provides information on company performance.
However, in practice the relevance and reliability of financial reporting information are disturbed by the actions or
interventions in the management process of determining the  profit where management deliberately reported earnings
changes are generally  for personal purposes called income smoothing. Through levelling profit, managers can increase or
decrease reported earnings to reduce fluctuations, or to achieve a desired profit level, or to reduce the variations in reported
earnings; so that reported earnings look stable because the shareholders would have more faith in companies that could
produce a stable profit.
In this study only used the net income as an indicator of income smoothing, because it is essentially another measure of
profits ordinary income, operating income and earnings per share as used in the study of Tseng and Lai (2007) are relatively
similar. In this study research the variables are used income smoothing index to know there is income smoothing, DER to
know amount of debts, ROE to calculate profit gathered by the company, and the profitability that is measured from ratio
between net income and total assets gathered by the company. Population in this research is all go public companies
registered in Indonesian Stock Exchange for the year of 2003-2007. source of data in this research is annual financial
statement from each of sample company  during 2003-2007. Analysis tool used to measure this research hypotheses testing
is logistic regression analysis by doing autocorellation assumption test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test
before. The conclusion from the results  of testing of this research are: corporate profits and a significant negative effect on
profits levelling done by managers, debt acquired companies and a significant negative impact on profits levelling done by
managers, levelling the profit made by managers and positive significant impact on corporate profitability.

05311052 / MUHAMMAD TAUFAN FUAD P
THE EFFECTS OF PACKAGE DESIGN ON CONSUMERS'DECISION OUTCOMES A CASE OF SILVERQUEEN IN
YOGYAKARTA; Pembimbing: ANAS HIDAYAT.,DRS.,MBA.,PHD ; Tahun: 2011
Abstrak:

This paper examines the effect of package design on consumers' beliefs about the brand and their evaluations of both the
brand and package. Brand familiarity is also examined in this research as moderating variable that affecting the consumers’
decision outcomes.
This is a quantitative research that using questionnaire aiming the respondents in age 18 years old and above. The sampling
method is using non-probability sampling. An empirical study using food products demonstrates that packages displaying a
picture of the product can communicate information about the brand, and thus change brand beliefs. In addition, consumers
who placed the most importance on these beliefs also had a better evaluation of the brand itself when its package included a
product picture. This research thus provides evidence that consumers use packaging, an extrinsic cue, to infer intrinsic
product attributes.
The 0.000 P-value of Package Design indicates it significantly affecting consumers’ Decision Outcomes. In further
measurement Brand familiarity is not proven to be an independent variable. In this research, Brand Familiarity comes as pure
moderating variable. A procedural test is conducted to examine in which level of familiarity that brand familiarity has more
effect towards decision outcomes. The result shows that increasing of package design has more significant effect towards
consumers’ decision outcomes for low brand familiarity consumers than the high brand familiarity. In brief, package design
has more positive effect towards consumers’ decision outcomes if the consumer has low brand familiarity. The improvement
of package design that includes the product picture will lead better information transferring regarding the product for the
consumers.
Keywords: package design, brand familiarity, packaging, brand beliefs, brand evaluation
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05311436 / HENDRA RAHTOMO
PERFORMANCE ANALYSIS OF SERVICE QUALITY OF ADMINISTRATIVE DEPARTEMENT: A CASE STUDY IN
INTERNATIONAL PROGRAM OF LAWS FACULTY OF UNIVERSITAS ISLAM  INDONESIA; Pembimbing:
MURWANTO SIGIT, DRS, H, MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Hendra Rahtomo (2010) "Performance Analysis of Service Quality of Administrative Department: A Case Study in
International Program of Laws Faculty of Universitas Islam Indonesia. " Yogyakarta: Management Department, International
Program Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia.
This study analyzes the performance of service quality in administrative department of IP FH UII as perceived by the  student
of this faculty, and also sought to determine the relationship between the perceived service quality according to the five
dimensions and student satisfaction to the service quality of the administrative department. This research also determines
which dimension of service quality has the most dominant effect on the satisfaction of the students in the Law Faculty of
Universitas Islam Indonesia as the customer. Therefore the research title is Performance Analysis of Service Quality of
Administrative Department: A Case Study in International Program of Laws Faculty of Universitas Islam Indonesia. The
International Program is a special undergraduate program (S1) at the Faculty of Law, Islamic University of Indonesia with
specific concentration on International Law and Business Law.
The data collected from the respondent's questionnaire with a sample of 100 students of IP FH Ull who has experienced
towards its administration department service. The data later on been analyzed by regression analysis using SPSS program.
The findings reveal that the quality dimensions (tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy) on administrative
department of IP FH UII has been proven to have a significant effect on customer satisfaction as the most dominant
dimension is tangible.
Therefore, marketers in higher education should improve the service quality on its administration department, because it can
increase customer satisfaction. They also have to focus on the tangible dimension regarding this dimension having the
significant effect toward customer satisfactio n.
Keyword: service, SERVQUAL, Customer Satisfaction, Administration Department

05311482 / CANDRI SUKMA ATMA N
THE RELATIONSHIP OF CUTUMERS BELIEF, ATTITUDE AND SOCIAL SUPPORT ON INTERNET PURCHASE
INTENTION: A CASE OF APPAREL SHOPPING IN INDONESIA; Pembimbing: ANAS HIDAYAT, DRS, M.B.A,
Ph.D; Tahun: 2011
Abstrak:

Information technology is growing rapidly, making people's live easier and more effective. Now, people are able to purchase
any goods or service they need without going outside of their house. Using Internet as the media is getting popular. It is
called an online shopping. People could shop any kind they need through Internet. Time effectively and simple purchasing
process is just several advantages of using Internet purchase.
However, although there are advantages offered by the use of Internet, there are still many people do not use the Internet as
their place for purchasing goods/services. This research will investigate consumer’s belief, attitude and social support on
Internet purchase intention. This research also concern on the influence of prior experience with the Internet to Internet
purchase intention.
The results indicate that beliefs, attitude, social influence and prior experience are supporting consumers' purchase
intention. Consumers in Indonesia are showing that beliefs about Internet apparel shopping giving the strongest influence on
how they generating Internet purchase intention, specifically on apparel.
Keywords: online shopping, beliefs, attitude, social influence, Internet experience, purchase intention, apparel shopping

06311014 / RICCA STIEFANY PANE
ANALYSIS OF PT BANK MANDIRI TBK'S FINANCIAL PERFORMANCE TEN YEARS AFTER MERGER; Pembimbing:
ABDUL MO'IN, SE.,MBA ; Tahun: 2011
Abstrak:

Banking sector is one of crucial factors for country’s economy. As a financial institution, a bank plays an important role as an
intermediary for those who have excess fund with those who have fewer funds. Banking activities can boost the real sector
which at the end will also boost the economy. The years 1990 until 1997 were the perfect years for banking industry  in
Indonesia. At that time, the government tried to boost the economic activity  and one of the ways was by giving a loose in
establishing banks.  There were 239 banks  in Indonesia; unfortunately those banks did not come with quality like the quality
of the capital, management, or liquidity. In 1997 the monetary crisis revealed all the weaknesses in banking sector and banks
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with weak foundation went collapse even suffered bankruptcy. Government through  IBRA (Indonesian Banking Restructuring
Agency)  created a restructuring program  which one of its suggestions was to perform bank mergers  and banks that were
not proper in their operations liquidated. Bank Mandiri was the first merger bank consisted of four state-owned
banks which were Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Export Import (Bank Exim), and Bank
Pembangunan Indonesia (Bapindo). These four banks went bankrupt and government decided to merge these banks.
Therefore, the performance of Bank Mandiri is questioned as it is the result of merger of unhealthy banks. This is a
descriptive-comparative research and the writer uses financial ratios of Bank Mandiri before and after merger from year
1995-2009 to analyze the performance of Bank Mandiri. The writer also compares the financial ratios of Bank Mandiri with
the standard requirements of Bank Indonesia to see whether Bank Mandiri is a healthy bank or not. The research findings are
Bank Mandiri was not a healthy bank after its merger as it relied on the interest income from the holding of government
bonds. Beside, the performance of Bank Mandiri was unstable as Bank Mandiri reduced the holding of government bonds.
Another finding is that Bank Mandiri is a healthy bank according to the standard requirements of Bank Indonesia after 2005
since before 2005 the performance of Bank Mandiri was unstable.
Keywords:  financial performance, financial ratios, Bank Mandiri, CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, LDR, IBRA, healthy bank

06311036 / RYAN KRISHNA ALANDRA
THE IMPACT OF ISLAMIC ETHICAL SALES BEHAVIOR ON CUSTOMER SATISFACTION, TRUST, AND LOYALTY TO
THE COMPANY: CASE OF BANK SYARIAH MANDIRI YOGYAKARTA; Pembimbing: ANAS
HIDAYAT.,DRS.,MBA.,PHD ; Tahun: 2011
Abstrak:

Islamic marketing ethics combines the principle of value maximization with the principles of equity and justice for the welfare
of the society. Adherence to the Islamic ethics in the Islamic banking industry can help elevate the standards of both behavior
and living of bankers and customers alike. In a rapidly changing marketing environment the need to be customer-focused has
never been as important as it is today. At present where customers are becoming more demanding and increasingly mobile
between competing financial providers, being customer-focused is not enough. Islamic banks and more specifically their
customer-contact employees (customer relation advisers or officers) need to be perceived by their customers as being
Islamic. This research represents an initial step in identifying the role of ethical sales behavior, as perceived by bank
customers, in developing and maintaining relationships with customers. The findings revealed that a salesperson's ethical
behavior leads to higher customer satisfaction, trust and loyalty to the hank that the salesperson represents.
Outcomes
Keywords: Islamic ethics, salespeople, financial services, customer relationship

06311183 / BAYG DIA AYU L
INFLUENCE OF CSR ON LOYALITY AND VALUATION SERVICE IN CASE OF PT TELKOMSEL & PT INDOSAT;
Pembimbing: ANAS HIDAYAT, DRS., M.B.A., PH.D ; Tahun: 2011
Abstrak:

Corporate social responsibility (CSR) has become a much-discussed subject in the business world and a number of issues have
arisen. Last of four years, CSR has been becoming a trend in Indonesia (Achda, 2006). AC Nielsen study in Indonesia found
that CSR was recognized by only 29% of respondents, but 81% believed that social responsibility among corporations is
important (The Jakarta Post, May 14 students th, 2007). Furthermore, many studies focusing on tangible products the
influence of social responsibility on product evaluation has been approached in an indirect way (Brown and Dacin, 1997), but
in the services market social responsibility can take on a much clearer role. Thus, this research investigated the users of
mobile phone services as to examine the influance of CSR in Overal Valuation of Service (OVS) and Loyalty. This research
employed de los Salmone et al (2005) as the research model, and collected 120 completed questionnaires from
undergraduate students of Economics Faculty, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta as the research instrument. Overall,
the result indicates that (1) there was positive and direct influence both between CSR to OVS and OVS to Loyal (2) there was
indirect influence of CSR to Loyal through application of Path Analysis.
Keywords: CSR (Corporate Social Responsibility, overall valuation of services, loyalty, mobile service provider, undergraduate
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06311286 / MUHAMMAD IQBAL ESTE
THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY AND CUSTUMER SATIFACTION ON CUSTUMER LOYALTY OF MOBILE
PHONE SERVICE (A CASE OF PT.XL AXIATA TBK YOGYAKARTA); Pembimbing: YAZID, DRS, MM ; Tahun:
2011
Abstrak:

According to Sarwoto Atmosutarno, chief of Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) 2010), more than 180 million
people in Indonesia use mobile phones for personal and business purpose. The purpose of this paper is to verify the
relationships among service quality, customer satisfaction, and customer loyalty in mobile phone service. The study
conducted an empirical research. This research uses Structural Equation Modeling (SEM) as the statistical tool to analyze
collected data. A total of 100 XL mobile phone users’ responses were collected in Yogyakarta. The findings show that service
quality positively influences customer loyalty. In addition, customer satisfaction positively affects customer loyalty
respectively. For customers with high perceived service quality, and satisfaction, they have a strong loyalty.

07311113 / MEGA AISYAH NIRMALA
THE NATURE OF MANAJERIAL WORKS IN SMALL TO MIDDLE SIZED COMPANIES; Pembimbing:
SUWARSONO MUHAMMAD,DRS. H., M.A. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Up  to  now,  there  have  been  numerous  studies  examining  about  managerial  work. Unfortunately, the study which  is
conducting  in  middle sized companies  is still  very few. Furthermore, it is difficult to find the literature or research which is
conducted in Indonesia. Therefore, this research needs to be conducted.
The main purpose of conducting this research is to discover the nature of managerial works  in  small  to  middle  sized
companies.  This  research  is  conducted  by  using structured observation to five managers in five different companies which
are located in Jogjakarta and Semarang city. The observation was conducted in thirteen days for all  the  managers  with  2-3
days  for  each  manager.  The  data  collected  was  then analyzed by using content analysis.
As  the  findings,  this  research  discovers  that  managers  have  three  characteristics. Manager  has  various  works  to do
and  in  unrelenting  pace,  managers  tend  to  be informal;  they  put  more attention  to the  verbal  media  rather  than  the
written  media, and  managers  directly  communicate  with  many  networks.  Another  finding  is  that managers  have
eleven  roles.  Those  are  figurehead,  leader,  liaison,  monitor, disseminator, spokesman,  entrepreneur,  disturbance
handler,  resource  allocator, negotiator,  and  controller.  The  last  finding  is  that  the  difference  of  the  managers’
work is influenced by the type of company, the size of the company, and the style of the manager.
Keyword:  manager,  managerial  work,  manager’s  characteristic,  manager’s  role, manager’s variation, small to middle sized
company

07311216 / AHMAD IQBAL SYARIB
THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY IN BUILDING TRUST AND CUSTOMERS BUYING DECISION AT MODERN
RETAIL STORE ( A CASE OF CARREFOUR AND INDOGROSIR YOGYAKARTA); Pembimbing: YASID, DRS., MM ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Ahmad  Iqbal  Syarib.  2011.  The  Influence  of  Service  Quality  in  Building  Trust  and Customers Buying Decision: Study
Case of  Carrefour and Indogrosir in  Yogyakarta area:  International  Program  Faculty  of  Economic,  Management
Department, Universitas Islam Indonesia.
This research is aim to empirically examine the influence of service quality in building  trust and  customers  buying  decision
at  modern  retail.  The  number  of respondent  participated  on  this  research  is  100  customers  which  are  dispersed at  2
modern  retail  markets  located  in  Yogyakarta  areas.  The  result  of  the  research using correlation  analysis  indicates  that
service  quality  consist  of  quality  of  interaction, quality of physical environment and the quality of outcome are positively
correlated.
Second analysis is using regression analysis,  indicates that quality of interaction has positive  influence  to  customer  trust.
Quality  of  physical  environment  has  positive influence  to  customer  trust.  Quality  of  outcome  has  positive  influence
to  customer trust.  While,  the  result  of  simple  regression  analysis  shows  that  customer  trust  has significant influence to
the customer buying decision. Because of the domination of quality  of  outcome  to  customer  trust,  this  research
suggested  that  modern  retail company  need  to  improve  their  quality  of  outcome,  in  addition  to  increase  the
customer trust in modern retail.
Keywords: quality of interaction, quality of physical environment, quality of outcome, trust and buying decision.
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08311009 / ARTO KUMORO
THE IMPACT OF PRESIDENTIAL ELECTION DAY ON LQ 45 STOCK INDEX MOVEMENTS A THESIS; Pembimbing:
BACHRUDDIN DR.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

This research aims to examine the effect of a political event on the capital market activities, especially on the Indonesia
Stock  Exchange. The researcher examines the market reaction of Indonesia Stock Exchange around presidential election
periods (7th  July 1999, 5th  of July 2004, 20 th of September 2004,  and  8th of  July  2009). This  research tries  to  examine
the  effect  of  the event reflected by abnormal return before and after the election periods.
This  study  took  the  data  from  45  companies (LQ-45)  in  Indonesia Stock Exchange and it used the methodology of event
study. The event dates are  twelve  days  before  and  twelve  after  the  election  periods.  The  data  is secondary data that
were collected from historical price of stock.
The  main  result  of  this  research  showed  that  the  political  event  does not  significantly  affect  the  stock  return
between  pre  and  post  the  event.  The result  indicates  that  the  political  election  periods  had no  impact  to  the
investors in Indonesia Stock Exchange.
Keyword: Political Event, LQ 45, Event Study,  Abnormal Return, Indonesia Stock Exchange.

08311086 / SULISTYO WAHYU WIJANARKO
EFFECTS OF JAPAN'S DISASTER ON THE ABNORMAL RETURN AND TRADING VOLUME ACTIVITIES IN
INDONESIA STOCK EXCHANGE; Pembimbing: BACHRUDDIN, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

This research aims to search for the effect of an international event on the capital market activities, especially on the
Indonesia Stock Exchange. The researcher analyzed the market reaction of Indonesia Stock Exchange on the Japan’s disaster
on March 11, 2011. This research tries to analyze the effect of the event reflected by abnormal return and trading volume
activities.
This study took the data from 45 companies (LQ-45) in Indonesia Stock Exchange and the used the methodology of event
study. The event dates are ten days before and after the disaster. The data is secondary data were collected from historical
price of stock.
The main result of this research showed that the event does not significantly affect the stock return and trading volume
activity between pre and post the event. The result indicates that the Japan’s disaster had no impact to the investors in
Indonesia Stock Exchange.
Keyword: Japan Disaster, Capital Market, Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Indonesia Stock Exchange.




