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ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010ABDUL	MOIN,	DRS.,	MBA
06311158 / NAYANG PERMATA C.A
ANALISA PENGARUH RETURN SAHAM, VARIAN RETURN SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN
TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ 45, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return saham, varian return saham dan volume perdagangan
terhadap bid-ask spread. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang dilakukan di pojok Bursa Efek
Indonesia Universitas Islam Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtut
waktu (time series) dalam bentuk harian. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penentuan
sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu saham yang tergolong dalam indeks LQ-45 selama satu periode
pengamatan dari antara bulan Februari 2008 sampai dengan Juli 2008, perusahaan tersebut mempunyai data closing
price, bid-ask spread dan volume perdagangan serta tidak melakukan kegiatan stock split dengan jumlah 41
perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah return saham berpengaruh negatif signifikan terhadap bid-ask
spread, varian return saham berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap bid-ask spread, volume perdagangan
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap bid-ask spread. Return saham berpengaruh paling dominan terhadap bid-
ask spread.   Saran bagi Peneliti selanjutnya hendaknya menambah jumlah sampel penelitian misalnya perusahaan yang
go public di BEI, sehingga hasilnya lebih mencerminkan keadaan pasar modal di Indonesia yang sesungguhnya,
memperpanjang periode penelitian dan menambah variabel-variabel lain yang potensial memberikan kontribusi
terhadap perubahan variabel bid-ask spread.
Kata Kunci  : Bid-Ask Spread, Return Saham, Varian Return Saham, Volume Perdagangan,

06311018 / PITALOKA DHARMA AYU
ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA SAHAM PADA
PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010 ;
Abstrak:

Faktor fundamental menggambarkan keadaan internal perusahaan yang dapat dilihat pada data-data yang berasal dari
laporan keuangan perusahaan, sedangkan beta sebagai ukuran sistematik merupakaan kepekaan tingkat keuntungan
sahamsaham individual terhadap indeks yang terjadi di pasar. Bagi investor faktor fundamental dan beta sebagai risiko
sistematik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan saat membeli atau menjual saham agar
dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan.  Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh dari
beberapa faktor-faktor fundamental yang terdiri dari  Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Debt to Equity
Ratio (DER), Book Value (BV) dan beta terhadap harga saham pada beberapa perusahaan secara simultan dan secara
parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Real Estate dan Properti dari tahun 2002 sampai 2007. Adapun
sampel yang diperoleh selama enam tahun sebanyak 14 perusahaan dengan purposive sampling. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F dan Uji t. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa faktor fundamental dan
risiko sistematik yang terdiri dari ROA, ROE, DER, BV BETA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga
saham. Besatnya pengaruh variabel independen terhadap harga saham sebagai variabel dependen 17,1 % dan sisanya
sebesar 82,9% dipengaruhi oleh faktorfaktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Secara parsial saat
periode penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel Book Value berpengaruh positif signifikan terhadap harga
saham. Sedangkan  untuk variabel ROA, ROE, DER, Beta tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Kata kunci: ROA, ROE, DER, BV, Risiko sistematik, harga saham
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ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010

07311305 / RATNA DEWININGSIH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN FOODS &
BEVERAGES DI BEI, 2010
Abstrak:

This paper examine The  Effect Factors to  Capital Structure on  Foods & Beverages Firms at Stock Exchange when 2005-
2008 periode. This paper using 17 foods & beverages firms as sample with sampling purposive methode. This analist
methode is multipel linear regession and use SPSS 16 program. Dependent variable in this paper is capital structure and
independent variables are profitability, liquidity, operating leverage, and growth sales. The result show that profitability
and operating leverage have negative effect but liquidity and growth  sales have positive effect to capital structure.
Profitability and operating leverage variables have significant effect to capital structure but operating leverage and
growth  sales  haven’t  to  capital structure. All independent variables have effect around 16,2 % to capital structure.
Key word: Profitability, Likuidity, Operating Leverage, Growth Sales, dan Capital Structure.

06311235 / ARY EKO PRASTYA PUTRA
ANALISIS HUBUNGAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) DENGAN PENDANAAN PERUSAHAAN DAN
KEBIJAKAN DEVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan Investment Opportunity Set (IOS) dengan kebijakan pendanaan dan
kebijakan deviden perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004 sampai dengan 2008.
Penelitian ini hanya menganalis sampel penelitian sebanyak 60 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI), dikarenakan tidak semua perusahaan yang terdaftar dalam periode tersebut tidak memenuhi kreteria
yang dibutuhkan dan dijelaskan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan meliputi delapan proksi IOS,
yaitu : market to book value of equity (MTBVEQ), market to book value of assets (MTBVAS), earning price ratio (EP),
capital expenditure to firm value (CAPX/V), capital expenditure to book value of assets (CAPX/A), total annual PPE to
firm value (PPE/V), total annual depreciation expense to firm value (DEP/V), dan variance in total return (VAR). dari
proksi-proksi IOS tersebut akan dimasukan dalam perhitungan statistic untuk memperoleh hasil yang menunjukan
tingkat hubungan IOS dengan kebijakkan pendanaan dan kebijakan deviden.
Hasil analisis dalam penelitian ini nenunjukan bahwa hasil regresi menunjukkan bahwa ada hubungan secara negatif
dan  signifikan Investment Opportunity Set (IOS) dan Log Total Assets (LASS) terhadap variabel Book Debt to Equity
Ratio (BD/E), Dividen Payout Ratio (DPR), dan Dividen Yield (DYL).
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ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010

05311191 / TALITHA DHATU DANININDYA
ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM DI PDAM KABUPATEN
MAGELANG, 2009
Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai kelayakan investasi proyek pengembangan air minum di PDAM Kabupaten
Magelang. Menurut (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Pennyelenggaraan SPAM). Studi
kelayakan pengembangan SPAM adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem
penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial,
budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial. Studi kelayakan disusun dengan menggunakan data hasil survei
kebutuhan nyata dan investigasi sumber air sesuai dengan tata cara pelaksanaan survei. Investasi SPAM adalah
merupakan investasi dalam infrastruktur yang pengembalian investasinya dapat berasal  dari sistem tarif air minum
yang dikenakan kepada para pelanggan air minum. Sehingga investasi yang akan dilakukan untuk pengembangan  SPAM
sangat terkait dengan tarif air minum. Analisis kelayakan investasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil
analisa proyeksi keuangan dengan kriteria kelayakan yang ada. Indikator kelayakan yang akan digunakan berupa
Indikator kelayakan proyek yaitu Net Present Value (NPV) dan Internal Rate Of return (IRR). Berdasarkan materi dan
bahan yang dapat diobesrvasi dilapangan serta hasil wawancara dengan Bagian Keuangan PDAM Kabupaten Magelang,
maka hipotesis  pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut  “Tarif Air Minum PDAM sangat berpengaruh
terhadap tingkat kelayakan investasi pengembangan SPAM”.
Hasil kelayakan proyek investasi yang diperoleh dari hasil proyeksi keuangan lebih tekankan kepada hasil kelayakan  Net
Present Value (NPV) dan Kelayakan Internal Rate of Return (IRR).
Kata kunci : hasil kelayakan Net Present Value (NPV) dan Kelayakan Internal Rate of Return (IRR).

06311141 / ANDY PEBRIYARTO
ANALISIS PENGARUH INSIDER OWNERSHIP, RETURN ON INVESTMENT, FREE CASH FLOW, EARNINGS PER
SHARE DAN UTANG TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh  insider ownership, return on investment, free cash flow, earnings
per share dan utang terhadap kebijakan dividen dalam hal ini dividend payout ratio  (DPR). Dalam penelitian ini variabel
dependen adalah  dividend payout ratio  (DPR) sedangkan variabel independen adalah insider ownership, return on
investment, free cash flow, earnings per share dan utang serta variabel pengontrol yaitu earning variability, growth, dan
net profit margin.
Penelitian menggunakan data sekunder  dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2003-2007. Dengan tehnik pengambilan sampel yaitu metode
purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 35 perusahaan.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F,
dan uji koefisien determinasi (R2).
Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa hanya variabel  earnings per share yang mempunyai pengaruh secara signifikan
terhadap  dividend payout ratio sedangkan variabel independen lainnya tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil uji F
menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dan pengontrol secara bersama-sama berpengaruh terhadap
dividend payout ratio.
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ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010ACHMAD	SOBIRIN,	DRS.,	MBA.,	PH.D
05311337 / DANI FATTAKHI
PENGARUH PENERAPAN HUMAN RESOUECES SCORECARD & PELATIHAN TERHADAP KINERJA
ORGANISASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUS, 2010
Abstrak:

Peran  sumber daya manusia dalam era sekarang ini sangatlah penting. Pada era sekarang ini  yang mempunyai
karakteristik  kecepatan, inovasi, daur hidup yang pendek, kualitas, dan kepuasan pelanggan.Hal ini menjadikan bagian
sumber daya manusia di organisasi, dituntut  untuk dapat mensinergikan antara manusia di organisasi, strategi
organisasi, dan kinerja organisasi, melalui sistem human resources scorecard.
Rumah  sakit mempunyai peran service public oriented dan profit oriented, dituntut untuk dapat memenuhinya,

dengan menggunakan metode human  resources scorecard serta mengaitkanya dengan pelatihan yang ada dan
dampaknya terhadap kinierja organisasi
Titik fokus dari penelitian ini adalah bagaimana human resources scorecard dan pelatihan di RSUD Kudus mampu
mempengaruhi kinerja organisasi di RSUD Kudus. Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah human
resources scorecard dan pelatihan sedangkan untuk variable dependennya adalah kinerja organisasi. Objek dari
penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kudus, dengan jumlah responden 102 orang. Untuk mengukur sampai
sejauh mana kedua variabel independen itu mempengaruhi kinerja organisasi peneliti menggunakan Alat Analisis
Regresi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa human resources scorecard mempunyai pengaruh signifikan secara sendiri-sendiri
(parsial) terhadap kinerja organisasi yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,322 dengan thitung sebesar
3,785 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.
Pelatihan juga mempunyai pengaruh signifikan secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap kinerja organisasi yang
ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,240 dan t hitung sebesar 3,446 pada tingkat signifikansi 0,001 yang lebih
kecil daripada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Variabel human resources scorecard dan pelatihan mempunyai
pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja organisasi yang ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar
31,472 pada tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.
Kata Kunci : Human Resources Scorecard, Pelatihan, Kinerja Organisasi

06311359 / DEKA PERDANAWAN R
PENGARUH REKRUITMEN TERHADAP KINERJA PADA PT DELTA INDONESIA JAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul Pengaruh Rekruitmen terhadap Kinerja Perusahaan pada PT. Delta  Indonesia Jakarta.  Tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rekruitmen terhadap kinerja perusahaan
pada PT. Delta Indonesia Jakarta melalui rekruitmen moderate/pendukung dan untuk mengetahui dan menganalisis
faktor rekruitmen manakah yang sangat dominan mempengaruhi kinerja perusahaan pada PT. Delta Indonesia Jakarta.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan  tujuan untuk  mengetahui  pengaruh  dari  varibel
independen  terhadap  variabel dependen.  Hasil  penelitian ini  menunjukkan bahwa rekruitmen berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan pada PT. Delta  Indonesia Jakarta tidak melalui Rekruitmen Moderate/Pendukung.  Hal  ini
berarti  jika  rekruitmen  mengalami  peningkatan,  maka kinerja perusahaan pada PT. Delta  Indonesia Jakarta akan
mengalami  peningkatan dan sebaliknya,  tetapi  tidak melalui  rekruitmen Moderate/Pendukung dan rekruitmen yang
dominan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan pada PT. Delta Indonesia Jakarta. Hal ini berarti walaupun
rekruitmen moderate/pendukung PT. Delta  Indonesia Jakarta, baik, akan  tetapi  rekruitmenlah  yang  dominan  dan
sangat  berperan  dalam mempengaruhi kinerja perusahaan pada PT. Delta  Indonesia Jakarta.
Kata Kunci : Rekruitmen, Rekruitmen Moderate/Pendukung, dan Kinerja Perusahaan
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ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010AGUS	ABDURRAHMAN,	DRS.,	MM.
01311156 / DEDI SETIAWAN NUGROHOJATI
ANALISIS SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF PADA HONDA VARIO DALAM PENGUKURAN MINAT BELI
KONSUMEN, 2010 ;
Abstrak:

Bisnis transportasi berkembang pesat seiring kebutuhan manusia untuk melakukan aktifitas hidup yang membutuhkan
perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain.  Riset pasar dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan
manusia akan alat transportasi sesuai dengan tingkat mobilitasnya.  Beberapa faktor mempengaruhi perbedaan
kebutuhan antara satu dengan yang lain, antara lain faktor daya beli, minat beli, efektifitas dan efisiensi, atau selera
dapat memberikan gambaran pada perusahaan tentang produk apa yang diinginkan oleh masyarakat. Produk skuter
matic adalah hasil inovasi teknologi dimana faktor unggulan utamanya adalah kepraktisan penggunaannya, karena
menggunakan transmisi otomatis, disamping faktor-faktor yang lain tentunya.  Honda sebagai salah satu produsen
besar di dunia turut meluncurkan varian produk skuter matic-nya yaitu Honda Vario dan Honda Beat.
Penelitian berjudul Analisis Sikap dan Norma Subyektif Pada Honda Vario Dalam Pengukuran Minat Beli Konsumen
dilakukan berdasarkan theory of reasoned action model yang menunjukkan bahwa minat ditentukan dari dua
komponen yaitu sikap dan norma subyektif.  Dari theory of resoned action model dapat diambil dugaan bahwa jika nilai
sikap dan nilai norma subyektif seseorang  tinggi maka dapat diduga bahwa orang tersebut mempunyai minat untuk
membeli produk tersebut, atau sebaliknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga, desain dan
ukuran, keawetan dan kehandalan, keiritan BBM, ketersediaan dan harga suku cadang, dan layanan purna jual.  Nilai
sikap dan nilai norma subyektif responden yang dianalisis adri variabel tersebut nantinya akan digunakan untuk
menduga minat responden.   Kata kunci : Sikap, Norma Subyektif, Minat.

05311340 / SUHENDRA
PENGARUH KUALITAS JASA PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN BENGKEL MANGESTONI
MOTOR DI SANDEN BANTUL YOGYAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Bengkel Mngestoni Motor Di
Sanden Bantul Yogyakarta. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk : Menjelaskan apakah konsumen sudah merasa puas
dengan pelayanan jasa pada bengkel Mangestoni Motor di Sanden Bantul Yogyakarta. Menjelaskan seberapa besar
pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen bengkel Mangestoni Motor di Sanden Bantul Yogyakarta.
Menjelaskan dimensi apa yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen bengkel Mangestoni Motor di Sanden
Bantul Yogyakarta.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan analisis regresi logistic, hal ini bertujuan agar
penelitian dapat memperoleh hasil yang akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Penilaian yang pertama
dilakukan dengan menggunakan instrument kuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan computer
program SPSS.14. Sedangkan populasi yang di teliti adalah seluruh konsumen Bengkel  Mangestoni Motor di Sanden
Bantul Yogyakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 120 responden dengan metode convenience sampling. Uji regresi
serentak atau uji Chi Square digunakan untuk membuktikan hipotesis pertama mengenai ada hubungan variabel
kehandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan berwujud berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kemudian uji
Wald atau uji secara parsial digunakan untuk membuktikan hipotesis kedua mengenai variabel kehandalan merupakan
variabel yang paling besar memberikan tingkat kepuasan terhadap konsumen. Melalui analisis yang dilakukan, secara
keseluruhan pelayanan jasa yang diberikan bengkel Mangestoni Motor kepada konsumen cukup baik. Hal ini
dikarenakan dapat dilihat dari hasil analisis bahwa kelima dimensi kualitas jasa mempunyai kontribusi sebesar 81,2%
terhadap kepuasan konsumen. Kemudian variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah Responsiveness,
hal ini dapat dilihat pada nilai Wald terbesar yang mempunyai nilai sebesar 10,374.
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ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010AKHMAD	MUHADI,	DRS.,	MA
06311174 / DIANA NUR AF'IDAH
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI
PT.TELKOM YOGTYAKARTA, 2009
Abstrak:

Performance appraisal  was one step that  can be used to assess whether  an organization or  company as  a company
good or bad.  Good or bad performance  of human resources within the organization or company is influenced by many
factors, among others, leadership factors, physical work environment factors. Research has been done with aim to
determine the effect of leadership and physical work environment on employee  performance  at  PT.  Telkom
Yogyakarta.  This  study  consists  of  two independent  variables are variables (Leadership and the physical  work
environment) and the dependent  variable  (employees  performance).  Data  collection  was  done by using
questionnaires completed by employees at PT Telkom Yogyakarta.

The results of multiple linear analysis study has been done shows that there are positive influences together and
partial leadership and physical work environment on  employee  performance  at  PT.  Telkom Yogyakarta.  Value  and
test  results  have shown the determination of some of the significant effects of leadership 86.2 percent of the
employee's performance and the significant effect  of 85.2 percent of the physical working environment for employees
in the performance of PT telkom Yogyakarta.
Keywords: leadership, physical work environment and employee performance

AKHMAD MUHADI, DRS., MA
05311246 / RIANA ADRIANI
PENGARUH MOTIVASI TEHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN AKADEMIK PROGRAM REGULER S1
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010
Abstrak:

-
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ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010AL	HASIN,	DRS.,	MBA
03311414 / MAULANA KEMAL PASHA
ANALISIIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP ASURANSI ADIRA (AUTOCILLIN) DI YOGYAKARTA, 2009
Abstrak:

Skripsi ini berjudul analisis kepuasan konsumen terhadap asuransi ADIRA (Autocilin). Penelitian ini dilakukan pada
ASURANSI ADIRA di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap
ASURANSI ADIRA, yang di dalam perlindungan ASURANSI ADIRA, memberikan palayanan jasa perlindungan Asuransi
terhadap konsumen dan seberapa besar tingkat kualitas jasa yang ditawarkan ASURANSI ADIRA. Penelitian ini dilakukan
dengan metode statistik dan deskriptif, hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat, sehingga dapat dicari
solusi yang tepat. Populasi yang diteliti adalah konsumen penggunan ASURANSI ADIRA di Yogyakarta, mereka
konsumen aktif yang sedang menggunakan jasa perlindungan ASURANSI ADIRA. Sample yang digunakan sebanyak 100
responden dengan metode convenience sampling. Metode pengolahan dan analisis menggunakan metode IPA
(important perform analisys) yang gunanya untuk mengetahui strategi dan pangsa pasarnya berada dikuadran A, B, C,
D. Penilaian statistik dilakukan dengan menggunakan instrument kuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan
SPSS 15.
Hasil olah data diketahui bahwa nilai tertinggi untuk harapan adalah faktor emosional, sedangkan kinerja adalah faktor
emosional oleh sebab itu faktor ini yang mampu mempengaruhi kepuasan konsumen secara emosional. Atribut factor
emaosional dan produk berada pada kwadran A, artinya kedua atribut ini harus mendapatkan perhatian atau
peningkatan segera, sebab pada kwadran A mengandung pengertian sebagai atribut yang oleh nasabah dikatagorikan
penting namun perusahaan (asuransi Adira) belum sanggup memberikan kinerja yang tinggi atau sebanding. Pada
kwadran B tidak terdapat atribut yang ada pada posisi tersebut, artinya posisi ini tidak ada atribut yang harus
dipertahankan, sebab kwadran B mengandung pengertian sebagai atribut yang dikatagorikan penting dan asuransi
Adira sudah sanggup memberikan kinerja yang sebanding dengan kepetingan. Pada atribut C tidak terdapat atribut yang
ada pada posisi ini, artinya atribut ini tidak perlu unuk segera ditingkatkan dibandingkan atribut yang berada pada
kwadran A, karana kwadran C ini mengandung pengertian nasabah mengakatagorikan tidak penting sehingga pihak
asuransi Adira tidak perlu tergesa-gesa untuk meningkatkan atribut ini. Pada kwadran D terdapat atribut factor
emosional dan kemudahan, artinya asuransi Adira memberikan kinerja yang lebih tinggi (berlebihan) dibandingkan
kepentingan nasabah.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sebagian besar atribut berada pada  kuadran A.
Kata kunci: Kepuasan Konsumen, Produk, Harga, Faktor emosiaonal, Kemudahan,

06311421 / RIKO ARJUIN S
ANALISIS EKUITAS MEREKRUMAH MAKAN CEPAT SAJI KENTUKY FRIED CHICKEN (KFC) DI YOGYAKARTA,
2009
Abstrak:

Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang ekuitas merek rumah makan cepat saji pada
konsumen KFC, pemilihan judul ini disebabkan karena pada dasarnya merek mengandung nilai-nilai potensial sebagai
sumber persaingan yang sangat strategis bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Penelitian ini
menggunakan variabel yang sebagai berikut; variabel Brand awarness,  brand association,  brand loyalty  dan perceived
quality. Teknik penetuan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling  berupa purposive sampling.
Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif dan anaslisis kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan
adalah Prosentase untuk mengukur  brand awarness, uji Cochran untuk  brand association, aritmatik mean untuk
menguji brand loyalty, dan diagram Kartesius untuk menguji perceived quality.
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Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan hasil  brand awarness diketahui bahwa  KFC merupakan merek rumah
makan cepat saji yang paling diingat, yang paling dikenal, paling sering disebut oleh responden dan yang paling disadari
keberadaannya, sedangkan TFC merupakan rumah makan cepat saji yang paling tidak disadari keberadaannya.
Berdasarkan hasil brand loyalty diketahui bahwa konsumen ragu-ragu untuk melakukan switcher, konsumen ragu-ragu
memilih merek ayam goreng KFC, konsumen setuju akan mendapatkan kepuasan dari ayam goreng KFC, konsumen
ragu-ragu untuk menyukai merek KFC, dan konsumen ragu-ragu untuk tetap mengkonsumsi produk rumah makan ayam
goreng KFC. Berdasarkan hasil  brand association  diketahui bahwa asosiasi yang terbentuk untuk rumah makan ayam
goreng KFC adalah sebagai berikut cita rasa yang enak, rumah makan yang tidak peduli dengan kesehatan, kemasan
yang baik, proses memasak lambat, tempat yang enak untuk makan, iklan yang inovatif, kualitas ayam goreng baik,
harga yang mahal.  Berdasarkan hasil perceived quality diketahui bahwa cita rasa, peduli dengan kesehatan, dan
pengemasan yang dimiliki berada pada kuadran I. Untuk iklan yang  inovatif dan kualitas ayam goreng, dimana ayam
goreng KFC telah dapat memenuhi keinginan konsumen dimana keinginan konsumen tinggi kinerja yang diberikan juga
tinggi atau berada pada kuadran II. Proses memasak yang cepat, dan harga yang terjangkau dapat diketahui terletak
pada kuadran III. Tempat yang enak untuk makan diketahui terletak pada kuadran IV dimana kinerja tinggi tetapi
harapan akan variabel ini oleh konsumen rendah.
Katakunci: Ekuitas Merek, Brand awarness, Brand association, Brand Loyalty dan Percived Quality

06311010 / ANDRI NIARIAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PEMBELIAN PRODUK SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA MIO, 2009
Abstrak:

Skripsi ini berjudul  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Konsumen  dalam Pengambilan Keputusan Pembelian
Produk Sepeda Motor Merek Yamaha Mio. 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. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-
faktor apa sajakah yang  mempengaruhi  konsumen  dan  faktor  yang  paling  dominan  dalam pengambilan  keputusan
pembelian sepeda motor Yamaha Mio. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut di harapkan sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan konsumen yang selanjutnya perusahaan dapat mengembangkan dan menyempurnakan
produknya agar  lebih  memuaskan  konsumen  dan  tujuan perusahaan agar dapat tercapai. Penelitian  dilakukan  pada
konsumen yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio.Populasi yang diteliti adalah mahasiswa FE UII
Yogyakarta. Sampel yang digunakan 100 responden.  Variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  meliputi  faktor
kebudayaan,faktor  sosial,faktor  pribadi  serta  faktor psikologis.Metode  pengambilan  sampel  menggunakan  metode
convinience sampling yaitu peneliti memiliki kebebasan memilih siapa saja yang akan ditemui di  lokasi.  Dalam
memecahkan masalah tersebut penulis  menggunakan analisis regresi berganda, uji serentak atau uji F, uji secara parsial
atau uji t dan analisis koefisien determinasi berganda.Berdasarkan hasil kuisioner 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 keempat  faktor  tersebut  yaitu  faktor  kebudayaan,faktor sosial,faktor
pribadi serta faktor psikologis terhadap  keputusan 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 keputusan pembelian. Dari hasil  analisis pula dapat  diketahui bahwa faktor pribadi
memberikan pengaruh yang dominan tehadap keputusan pembelian. Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi
berganda  didapat  bahwa  keempat  faktor-faktor  tersebut mempunyai  hubungan yang sangat  erat  dan memberikan
pengaruh sebesar  44,2% terhadap keputusan pembelian.Sedangkan  sisanya  yaitu  sebesar  55,8%  dipengaruhi  oleh
variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian yang saya tulis. Kata Kunci:Pengambilan keputusan
pembelian.



PERPUSTAKAAN FEUII

9

ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010

06311047 / RAHAYU DWI FEBTIKA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS PEMAKAIAN JASA WARNET (STUDI KASUS
PADA MAHASISWA UII YOGYAKARTA), 2009 ;
Abstrak:

Salah satu tempat yang digunakan mayoritas masyarakat sebagai sarana mengakses internet adalah warung
internet(warnet). Hal itu terjadi karena bisa mengontrol biaya yang akan dikeluarkan. Upaya untuk mencegah terjadinya
penurunan pemanfaatan jasa internet, maka pengelola warnet harus merencanakan strategi pemasaran yang tepat
untuk meningkatkan kunjungan konsumen. Sadar akan bahaya persaingan yang akan terjadi, maka pihak pengelola
warnet harus berusaha untuk meningkatkan pelayanan melalui bauran pemasaran.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh faktor Bauran Pemasaran (product, price, promotion, personal traits,
place, process, physical evidence), Individu Konsumen (motivasi, persepsi, sikap, pembelajaran), Pengaruh Lingkungan
(budaya, kelas sosial, dan kelompok acuan) secara parsial maupun simultan terhadap loyalitas konsumen dalam
pemakaian jasa warnet.  Subjek penelitian yang digunakan untuk penyusunan dan pengambilan data adalah mahasiswa
UII Yogyakarta yang menggunakan jasa warnet. Sampel dalam penelitian ini sebesar 100 orang responden. Analisis data
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang dibantu dengan program statistik SPSS versi 12
sedangkan untuk pengujian hipotesis dapat digunakan uji F dan uji t.
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa product, price, promotion, place, dan kelompok acuan secara
parsial mempengaruhi loyalitas konsumen dalam pengambilan keputusan pemakaian jasa warnet. Sedangkan secara
simultan, Bauran Pemasaran, Individu Konsumen dan Pengaruh Lingkungan mempengaruhi konsumen dalam loyalitas
pemakaian jasa warnet. Besarnya nilai pengaruh faktor-faktor Bauran Pemasaran, Individu Konsumen, dan Pengaruh
Lingkungan terhadap pengambilan keputusan pemakaian jasa warnet ditunjukkan oleh nilai R2 = 0,326 atau 32,6%.
Variabel lain yang menjelaskan variasi perubahan tingkat loyalitas pemakaian jasa warnet secara menyeluruh adalah
sebesar 67,4%.   Kata-kata kunci: Bauran pemasaran, loyalitas pemakaian jasa warnet

05311485 / NYE OKA APRILLAHATI
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN PADA KUALITAS LAYANAN WARUNG  HOTSPOT LINCAK ODORI
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang merupakan masyarakat umum.
Variabel penelitian terdiri dari variabel  Tangiables, Reliability,  Responsiveness, Assurance,  dan  Emphaty.
Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen, peneliti menggunakan metode survei kepuasan konsumen terhadap
pelayanan jasa yang telah diberikan oleh perusahaan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah
kuesioner. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode  Importance-Performance Analisys. Analisis
ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbandingan antara kepentingan konsumen dan kinerja yang telah
diberikan oleh Warung Hotspot Lincak Odori. Berdasarkan analisis koordinat kartesius menunjukkan bahwa atribut yang
mampu memberikan kepuasan tertinggi yaitu atribut yang berada pada kuadran B yaitu penyajian pelayanan akses
internet yang cepat, penyajian minuman dan makanan yang baik, proses pelayanan penyajian makanan yang cepat dan
konsisten, kemudahan dalam pemesanan tempat reservasi, kemauan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan
pelanggan selama pelanggan berada di tempat, pengetahuan dan kecakapan seluruh staf pelayanan dalam melayani
pelanggan, dan pelayanan karyawan terhadap pelanggan yang sopan.
Kepuasan konsumen dapat di tingkatkan dengan upaya-upaya seperti merekrut tenaga ahli yang telah berpengalaman
sehingga akan kecil kemungkinannya terhadap kesalahan yang ada. Selain itu pihak warung memperhatikan kebersihan
dan kenyamanan tempat seperti meja, kursi, lantai dan fasilitas yang ada di lingkungan warung agar selalu terjaga
kebersihannya. Kebersihan dan kerapihan juga diperhatikan pada seragam petugas, sehingga dapat dibedakan antara
petugas dengan pelanggan, begitu juga dengan petugas reservasi, agar dalam memberikan informasi tentang produk
dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang membutuhkan dapat diinformasikan dengan jelas.
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05311408 / ULLI NORITA
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN RSUD PANGLIMA SEBAYA, TANAH GROGOT,
KABUPATEN PASER, KALIMANTAN, 2009/2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan RSUD Panglima Sebaya, Tanah Grogot, Kabupaten
Paser, Kalimantan Timur”. Penelitian dilakukan di RSUD Panglima Sebaya, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan
Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen setelah menerima jasa
pelayanan  RSUD Panglima Sebaya, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan untuk mengetahui
perbedaan tingkat kepuasan konsumen RSUD Panglima Sebaya, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
berdasarkan karakteristik konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini
bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat bagi peningkatan kualitas
pelayanan RSUD Panglima Sebaya. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner,
selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 14.0. Populasi yang diteliti
adalah konsumen/pasien (yang telah memenuhi kriteria) di RSUD Panglima Sebaya, Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur. Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah convenience sampling dan metode statistik yang digunakan adalah Uji peringkat bertanda Wilcoxon dan Uji beda
jenjang Kruskal Wallis. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon, 24 atribut yang ditawarkan  RSUD Panglima Sebaya, Tanah
Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terdapat 14 atribut yang terbukti non signifikan terhadap kepuasan
konsumen, artinya nilai kinerja pada atribut - atribut tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan harapan
konsumen. Hal ini berarti konsumen telah memperoleh kepuasan terhadap 14 atribut diatas, sedangkan 10 atribut yang
lain perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Pada pengujian Kruskal Wallis terdapat atribut yang menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan kepuasan konsumen berdasarkan karakteristik konsumen, diantaranya berdasarkan pada
jenis kelamin yaitu pada atribut fasilitas medis baik dan lengkap dan pada atribut penanganan pasien baik, berdasarkan
usia yaitu pada atribut ruangan yang nyaman dan pada atribut pelayanan medis tidak memandang status, berdasarkan
pendidikan terakhir yaitu pada atribut kelengkapan mebel dan fasilitas dan pada atribut informasi obat yang tepat,
berdasarkan pekerjaan yaitu pada atribut pelayanan dokter umum dan spesialis. Berdasarkan pendapatan tidak
terdapat atribut yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.   Kata kunci : kepuasan konsumen, kualitas
pelayanan
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03311463 / SAEFUDIN ZUHRI
ANALISIS KEPUASAN PASIEN RUMAH SAKIT PANTI RAPIH YOGYAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Kepuasan Pasien Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta”. Penelitian dilakukan di R.S Panti
Rapih, Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen setelah menerima
jasa pelayanan R.S Panti Rapih Yogyakarta dan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan konsumen R.S Panti
Rapih Yogyakarta berdasarkan karakteristik konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan 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 instrument kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan
komputer melalui program SPSS versi 13.0. Populasi yang diteliti adalah konsumen (pasien) yang sedang atau pernah
dirawat inap di R.S Panti Rapih,Yogyakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang. Metode sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah convenience sampling dan metode statistik yang digunakan adalah Uji peringkat bertanda
Wilcoxon dan Uji beda jenjang Kruskal Wallis.
Berdasarkan hasil uji Wilcoxon, 22 atribut yang ditawarkan R.S Panti Rapih Yogyakarta terdapat 6 atribut yang terbukti
non signifikan terhadap kepuasan konsumen, artinya nilai kinerja pada atribut - atribut tersebut tidak berbeda secara
signifikan dengan harapan konsumen. Hal ini berarti konsumen telah memperoleh kepuasan, kepuasan tertinggi pada
atribut karyawan,perawat dan dokter menjalin komunikasi dengan pasien tanpa pilih kasih dengan gap sebesar -0.02
dan kepuasan terendah pada atribut memiliki dokter yang profesional dengan gap sebesar -0.52, sedangkan 16 atribut
yang lain perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Pada pengujian Kruskal Wallis terdapat atribut yang menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan kepuasan konsumen berdasarkan karakteristik konsumen.
Kata kunci : Kepuasan Konsumen, Jasa Pelayanan Kesehatan, Kualitas Jasa.

04311141 / YOGI PANDU PRASETYO
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP HONDA GENUINE PARTS DAN PENGARUHNYA TERHADAP
LOYALITAS MEREK, 2010 ;
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul analisis “Kepuasan Pelanggan Terhadap Honda Genuine Parts dan Pengaruhnya Terhadap
Loyalitas Merk”. Yang ingin diungkapkan dalm skripsi ini adalah, bagaimanakah tingkat kepuasan pelanggan suku
cadang Honda Genuine Parts yang terdiri dari variabel-variabel produk, harga, serta kemudahan untuk memperoleh
serta mengetahui hubungn secara parsial dan simultan antara kepuasan pelanggan suku cadang Honda Genuine Parts
dengan loyalitas merek. Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu
sampel atau individu yang tinggal di kelurahan Banguntapan,dan warga di dekat tempat tinggal peneliti. Sampel yang
digunakan sebanyak 96 responden dan teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi linier berganda,korelasi berganda, korelasi parsial
yang kemudian dilanjutkan dengan analisi deskriptif dan analisi statistika. Analisis deskriptif dilakukan untuk
mendeskripsikan karakteristik responden. Sedangkan analisis statistika digunakan untuk melakukan analisis yang
dilakukan dengan menggunakan teknik statistik sehingga keputusan dapat diambil lebih pasti.Pengujian hipotesis
menggunakan uji F dan uji T dengan taraf Signifikansi 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas
menggunakan rumus Product Moment dan Alpha Crochbach karena alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan kuisioner.Analisi data menggunakan software SPSS seri ke 12.0.
Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determenasi berganda sebesar 0,478, hal ini menjelaskan bahwa pengaruh
dari ketiga variabel bebas tersebut terhadap loyalitas merk sebesar 47,8%. Dan besarnya koefisien korelasi berganda (R)
sebesar 0,691. Hal ini menjelaskan bahwa besarnya hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah
sebesar 69,1%.
Kata kunci : Tingkat kepuasan pelanggan terdiri dari variabel produk, harga, serta kemudahan dalam mendapatkan.
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05311129 / GALIH ANDI PERMANA PUTRA
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI BENGKEL KAKI-KAKI MOBIL
BACH, 2010
Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan di Bengkel kaki-kaki mobil
Bach yang merupakan salah satu bengkel kaki-kaki mobil yang ada di Sleman, Jogjakarta. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan
tangibles serta tingkat kepuasan pelanggan. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengukur Tingkat Kepentingan
dan Tingkat Penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan. Penelitian ini dilakukan
dengan menyebar kuesioner kepada 100 konsumen di Bengkel Kaki-kaki mobil bach, yang terletak di Jalan Magelang
km. 8,3 No. 71 Mlati, Sleman, Jogjakarta. Untuk melihat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan
dilakukan dengan analisis indeks kepuasan konsumen dan analisis diagram kartesius. Data dicari menggunakan program
SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen belum merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang di berikan
oleh bengkel. Hal ini dapat di buktikan bahwa sebagian besar memiliki tingkat kesesuaian antara  kinerja dan
kepentingan kurang dari 100%, yang menunjukkan kinerja belum sesuai dengan kepentingan konsumen. Tingkat
kepuasan konsumen baru tercapai pada atribut ketrampilan teknisi dalam bekerja. Sedangkan berdasarkan analisis
diagram kartesius menunjukkan bahwa atribut yang perlu diprioritaskan adalah atribut yang berada pada kuadran A
yaitu atribut yang dinilai kinerjanya masih rendah namun kepentingan sangat tinggi. Atribut tersebut adalah prosedur
penerimaan pelanggan yang kurang cepat dan tepat, pelayanan yang kurang sopan dan ramah dan penampilan
karyawan yang kurang rapi dan sopan.
Kata Kunci : Reliability,Rresponsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles, Kepuasan Pelanggan, Analisis Indeks Kepuasan
Konsumen, Analisis Diagram Kartesius.

05311130 / SISKA CAHYA PUTRI
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN SPBU 44.502.07 SRIWIJAYA SEMARANG, 2010
Abstrak:

SPBU 44.502.07 Sriwijaya Semarang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengisian bahan bakar umum.
Untuk menjalankan usahanya dan menjaga agar pelanggan tetap setia, maka SPBU perlu meningkatkan kinerja sehingga
pelanggan merasa puas.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan konsumen berdasarkan
harapan dan kinerja setelah menjadi pelanggan SPBU dan apakah ada perbedaan tingkat kepuasan konsumen pada
SPBU berdasarkan karakteristik konsumen. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini, untuk mendiskripsikan tingkat
kepuasan konsumen secara keseluruhan yang dirasakan setelah menjadi pelanggan SPBU 44.502.07 Sriwijaya
Semarang, dan untuk menjelaskan ada tidaknya perbedaan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan
pelanggan dalam menggunakan produk SPBU berdasarkan karakteristik konsumen. Metode penelitian yang digunakan
adalah populasi dan sampel.  Sampel yang digunakan 100 orang. Tehnik sampling yang digunakan adalah Convenience
Sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode Kuesioner dan Wawancara. Untuk mengukur sah dan
tidaknya peneltitian diperlukan alat ukur uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan teknik analisis datanya
menggunakan dua analisis yaitu analisis deskrptif dan analisis statistik.Perhitungan analisis statistik menggunakan 3
analisis yaitu analisis selisih, analisis uji jenjang bertanda Wilcoxon dan analisis ragam satu arah Kruskal Wallis.
Berdasarkan hasil uji Wilcoxon dari 15 atribut yang ditawarkan SPBU terdapat sembilan atribut yang terbukti secara
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Artinya konsumen belum memperoleh kepuasan secara signifikan. Hal ini
dibuktikan yang menunjukkan nilai gap sebesar -0,54 dan probabilitas sebesar 0,000 0,05. Kepuasan tertinggi ada
pada atribut penanganan keluhan pelanggan dengan gap sebesar 0,20 sedangkan kepuasan terendah terjadi pada
atribut kejujuran petugas dalam mengembalikan uang kembali dengan gap sebesar -0,60. Pada pengujian Kruskall
Wallis terdapat delapan atribut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan kepuasan konsumen berdasarkan
karakteristik konsumen.
Kata kunci : Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty
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04311475 / DONNY ARIE WIDOYO
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP MINAT BELI HANDPHONE BLACKBARRY(STUDI KASUS
PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2010
Abstrak:

Dunia sekarang ini telah memasuki era globalisasi. Pertumbuhan populasi masyarakatnya dan pertumbuhan
ekonominya yang tinggi telah mendorong perubahan permintaan terhadap alat komunikasi yang canggih, seiring
dengan perkembangan tersebut maka industri jasa telekomunikasi mengalami perubahan yang sangat signifikan,
perkembangan teknologi komunikasi di indonesia sangat maju salah satunya yaitu kebutuhan akan telepon seluler
(ponsel) atau telepon genggam. Di kategori ponsel, Blackberry merupakan produk ponsel dengan merek yang masih
tergolong baru, tetapi karena telah memiliki citra merek yang baik, penilaian yang dipersepsikan secara positif, mampu
memuaskan pelanggannya sehingga minat pelanggan terhadap ponsel ini semakin tinggi. Alasan dipilihan Blackberry
sebagai obyek penelitian karena Pertumbuhan layanan BlackBerry di Indonesia terus meningkat signifikan akhir-akhir
ini. Informasi dari Research in Motion (RIM) selaku penyedia teknologi BlackBerry menyatakan bahwa pertumbuhan
penggunaan layanan tersebut di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara lain di kawasan Asia
Pasifik. Dalam penelitian ini atribut produk diposisikan sebagai daya tarik minat beli konsumen terhadap ponsel
Blackberry sehingga perlu diketahui besarnya pengaruh atribut produk dalam mempengaruhi minat beli konsumen
terhadap ponsel Blackberry di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Hasil penelitian menunjukkan Fhitung sebesar 18,122 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena Sig Fhitung lebih kecil dari
0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara serentak atribut produk
yang terdiri dari variabel harga, desain, desain, teknologi, kualitas produk dan layanan purna jual terhadap minat beli
konsumen pada produk handphone Blackberry
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Terdapat pengaruh positif dan signifikan atribut produk yang terdiri
dari  harga, desain, teknologi, kualitas produk, dan layanan purna jual secara serentak maupun parsial terhadap minat
beli konsumen pada produk ponsel Blackberry di FE UII, Yogyakarta. Atribut Teknologi mempunyai pengaruh dominan
terhadap minat beli konsumen terbukti. Hal ini dapat dilihat pada koefisien determinasi parsial dari atribut Teknologi
(X3) mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 12,6%. Sedangkan secara berurutan yaitu kualitas produk sebesar 7,8%,
harga sebesar 6,9%, layanan purna jual sebesar 6,8%, dan desain sebesar 4,9%. Hal ini berarti atribut produk telah
mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan minat beli konsumen pada handphone Blackberry
karena atribut produk yang dinilai baik oleh konsumen akan memunculkan minat beli konsumen yang tinggi pula. Saran
yang dapat disampaikan dalam penelitian tersebut adalah sebaiknya RIM selaku penyedia teknologi Blackberry dalam
membuat atribut produk mempertimbangkannya dengan matang sehingga dapat diterima  baik oleh pelanggan.

04311044 / SENO ADITYO
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS (STUDI KASUS PADA PELANGGAN HANDPHONE
NOKIA), 2010 ;
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul analisis “Analisis Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas (Studi Kasus pada Pelanggan
Handphone Nokia)”. Yang ingin diungkapkan dalam skripsi ini adalah, bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap
produk handphone merek Nokia, yang terdiri dari variabel-variabel brand image, produk, dan price (harga), serta untuk
menganalisis pengaruh signifikan antara kepuasan pelangggan produk handphone merek Nokia terhadap loyalitas.
Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan metode accidental sampling dimana data dikumpulkan dari
individu-individu atau kelompok-kelompok yang kebetulan dijumpai atau dapat dijumpai saja. Dalam hal ini
mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, yang bertempat di Condong Catur, Yogyakarta.
Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden dan teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi
berganda, analisis koefisien korelasi berganda, analisis koefisien korelasi parsial yang kemudian dilanjutkan dengan
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analisis deskriptif dan analisis statistika. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik responden,
sedangkan analisis statistika digunakan untuk melakukan analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik statistik
sehingga keputusan dapat diambil lebih pasti. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T dengan taraf signifikansi
5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas menggunakan rumus Pearson Correlation dan Cronbach’s
Alpha karena alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data dihitung dengan
menggunakan bantuan komputer program SPSS.
Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determenasi berganda sebesar 0,245, hal ini dapat diartikan bahwa 24,5%
loyalitas konsumen handphone merek Nokia dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas yang terdiri dari brand image,
produk, dan harga. Dan besarnya koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,495 dapat dikatakan bahwa terdapat
korelasi antara brand image, produk, dan harga yang cukup terhadap loyalitas konsumen pada handphone merek Nokia
pada mahasiswa, yaitu sebesar 49,5%.
Kata kunci : Kepuasan pelanggan, brand image, produk, price (harga), loyalitas merek

05311115 / MOCHAMMAD OKI HIMA P
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR
HONDA TIGER DI KABUPATEN SLEMAN, 2009/2010
Abstrak:

Motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh
kepuasan ( Swasta & Handoko, 1987 ). Karena motivasi berpengaruh pada proses pengambilan keputusan pembelian,
maka suatu perusahaan perlu melakukan penelitian mengenai motivasi konsumen dalam pemilihan suatu produk.
Sehingga perusahaan dapat terus melakukan inovasi dalam proses produksinya. Hal itu perlu dilakukan karena motivasi
konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian selalu seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat. Jika
motivasi konsumen itu tinggi maka konsumen akan terdorong untuk menguasai barang atau jasa tersebut, sebaliknya
jika motivasi konsumen tersebut rendah maka konsumen akan cenderung menghindar dari produk atau jasa tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau hubungan antara motivasi konsumen dengan
keputusan pembelian, dan mengetahui motivasi yang paling dominan mempengaruhi konsumen dalam keputusan
pembelian sepeda motor Honda Tiger. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang
mempunyai sekaligus pemakai sepeda motor Honda Tiger di Kabupaten  Sleman . Sampel penelitian ini adalah 100
konsumen yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah : harga, kualitas, layanan purna jual, model / bentuk, serta harga diri. Teknik penarikan sampel menggunakan
“Convinience Sampling”. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen termotivasi untuk membeli sepeda motor Honda Tiger
karena atribut yang ada telah sesuai dengan apa yang dimiliki oleh sepeda motor Honda Tiger. 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 sepeda motor Honda Tiger. Berdasarkan hasil analisis
Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa variabel harga ( nilai Probabilitas t (0,011) < Level of Significant (0,05) ),
kualitas ( nilai Probabilitas t-hitung-hitung (0,038) < Level of Significant (0,05) ), layanan purna jual ( nilai Probabilitas t
(0,014) < Level of Significant (0,05) ) dan model/bentuk ( nilai Probabilitas t-hitung-hitung (0,020) < Level of Significant
(0,05) ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Tiger. Sedangkan variabel
harga diri ( nilai Probabilitas t (0,275) > Level of Significant (0,05) ) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
keputusan pembelian sepeda motor Honda Tiger. Hal ini dapat diartikan walaupun variabel harga diri meningkat, maka
keputusan pembelian sepeda motor Honda Tiger akan tetap atau tidak mengalami peningkatan.
Dari hasil penelitian juga didapatkan saran bagi perusahaan / produsen produk sepeda motor  Honda Tiger, bahwa
atribut kualitas merupakan atribut yang paling dominan, maka kualitas sepeda motor Honda Tiger perlu dipertahankan
dan ditingkatkan.
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06311375 / IKA MUSTIKA SARI
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PRODUK CITRA HAND & BODY
LOTION DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA, 2009
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Persepsi Terhadap Kepuasan Konsumen pada produk Citra Hand & Body Lotion Di
Kabupaten Sleman, Yogyakatra. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap kepuasan
Konsumen dan mengidentifikasikan variabel mana yang paling dominan terhadap kepuasan.  Penelitian dilakukan pada
Produk Citra Hand & Body Lotion Populasi yang diteliti adalah wanita yang pernah atau sedang menggunakan Produk
Citra Hand & Body Lotion di kabupaten Sleman. Sampel yang digunakan 100 responden. Variabel yang digunakan dalam
penelitian meliputi fungsional, kemasan, kualitas, harga, aroma, kemudahan, dan emosional. Metode pengambilan
sampel menggunakan convenice samping dengan tehnik analisis kualitatif dan kuantitatif meliputi analisis regresi
berganda. Pengujian hipotesis dengan uji secara serentak atau uji F. pengujian hipotesis dengan uji t atau uji parsial dan
analisis koefisien determinasi berganda.
Hasil uji analisis diketahui bahwa dengan menggunakan uji F, secara simultan dapat disimpulkan bahwa ke-7 variabel

(fungsional, kemasan, kualitas, harga, aroma, kemudahan, dan emosional) secara bersama–sama mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap kepuasan konsumen, hal ini terbukti bahwa F hitung (42,214) lebih besar dari F(2,1108).
Berdasarkan uji parsial (t), persepsi yang terdiri dari fungsional, kemasan, kualitas, harga, aroma, kemudahan, dan
emosional , masing-masing mempunyai harga t yang lebih besar dari t sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-
masing variabel persepsi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Variabel Dominan yang  tabel, paling
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adalah Fungsional, karena variabel ini mempunyai koefisien determinasi
parsial (r2) paling tinggi yaitu (0.126), sedangkan koefisien nilai terendah dimiliki oleh Variabel Emosional (0,009).
Dengan asumsi uji klasik menggunakan uji  Multikonieritas, Heteroskedatisitas, Normalitas dan Linearitas dapat
disimpulkan bahwa model regresi linier berganda yang diperoleh pada penelitian ini memenuhi asumsi klasiknya.
Kata kunci:  persepsi konsumen, kepuasan konsumen, Citra Hand & Body Lotion tabel hitung

06311015 / FITRIANI SUSSANTI
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT PRODUK TELEPON SELULER NOKIA DI UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Persaingan dalam dunia teknologi informasi khususnya telepon seluler saat ini semakin ketat. Ini menyebabkan
perusahaan pembuat telepon seluler harus benar-benar memikirkan strategi pemasarannya. Untuk menetapkan
strategi pemasaran , maka perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dan dinginginkan oleh
pelanggan mereka.  Dalam hal ini, penulis mencoba untuk meneliti bagaimana sikap konsumen terhadap atribut produk
telepon seluler Nokia yang terdiri dari 6 atribut produk, yaitu: merek, gaya (stlye), kualitas, rancangan (desaign), harga,
pemeliharaan dan perbaikan. Peneliti meneliti apakah ada perbedaan sikap berdasarkan karakteristik ( jenis kelamin,
usia dan uang saku ) terhadap atribut produk telepon seluler Nokia. Adapun pengukuran sikap dilakukan dengan
menggunakan model sikap Fishbein yaitu dengan mengalikan skor kepercayaan (belief) dengan skor evaluasi
(evaluation) sehingga dapat diketahui sikap konsumen terhadap atribut produk telepon seluler Nokia. Untuk
mengetahui perbedaan sikap berdasarkan karakteristik ( jenis kelamin, usia dan uang saku) terhadap atribut produk
telepon seluler Nokia dilakukan analisis Kruskall Wallis.
Dari hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa skor total sikap konsumen adalah positif. Pada karakteristik
konsumen berdasarkan jenis kelamin dan uang saku terdapat perbedaan yang signifikan pada atribut gaya, sedangkan
berdasarkan usia perbedaan yang signifikan terdapat pada atribut gaya dan rancangan. Dengan demikian maka
perusahaan harus menjaga kepercayaan konsumen dengan selalu membuat inovasi – inovasi baru pada setiap
produknya untuk memuaskan konsumen.
Kata Kunci: Analisis sikap konsumen, sikap terhadap atribut produk, atribut produk, telepon seluler Nokia
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03311238 / FAJAR BUDI SETYAWAN
ANALISIS STRATEGI PADA INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU UD UNTUNG,WONOSOBO, 2010 ;
Abstrak:

Pada era dunia bisnis yang kompetitif sekarang ini perubahan iklim perekonomian terasa begitu cepat dan
meningkatkan persaingan antar industri di semua bidang bisnis. Setiap industri menginginkan perusahaannya berada
pada kondisi yang terbaik, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk memiliki strategi bisnis yang tepat dalam
mengantisipasi hal tersebut agar mampu bertahan dalam persaingan. Industri kayu merupakan salah satu industri yang
tumbuh dan berkembang sangat cepat, dikarenakan permintaan pasar yang semakin meningkat, akan tetapi hal
tersebut tidak lantas menjadikan perusahaan kayu mampu memenuhi permintaan tersebut dikarenakan banyaknya
perusahaan pesaing, dan terbatasnya bahan baku yang harganya cenderung naik.
Penelitian ini berjudul “Analisis Strategi Pada Industri Pengolahan Kayu UD Untung,  Wonosobo”, yang bertujuan untuk
mengetahui strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi kompetisi bisnis. Penelitian ini menggunakan analisis
lingkungan, yang terdiri dari variabel lingkungan internal perusahaan dan variabel lingkungan eksternal perusahaan.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Responden dari penelitian ini adalah jajaran
direktur perusahaan yang mengetahui secara langsung kondisi perusahaan. Data yang digunakan adalah data primer
melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan analisis Matriks Daya Tarik Industri (MDTI). Matriks ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan
dilihat dari faktor strategis internal dan eksternal perusahaan, serta strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi sel selektif. Artinya, perusahaan harus
selektif dan berhati-hati dalam menentukan strategi. Perusahaan perlu melakukan beberapa pilihan strategi sebagai
upaya untuk mendukung implikasi strategis pada sel selektif, yaitu: tumbuh berdasar segmen pasar, spesialisasi, dan
investasi selektif.

05311184 / RIAN AYU ELLITA
EVALUASI SIKAP NASABAH PADA PRODUK INVESTRA PT.COMMONWEALTH LIFE CABANG YOGYAKARTA,
2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap nasabah pada Asuransi Commonwealth Life Cabang Yogyakarta, dan
mengetahui ada tidaknya perbedaan sikap nasabah terhadap atribut pada Asuransi Commonwealth Life Cabang
Yogyakarta berdasarkan karakteristik nasabah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah
yang memegang polis Investra Commonwealth Life cabang Yogyakarta.
Sampel penelitian ini adalah 100 nasabah yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan
sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pada cara ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel
diserahkan pada pertimbangan pengumpul dataa tau peneliti yang berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan
maksud dan tujuan penelitian, yaitu nasabah pemegang polis asuransi Investra Commonwealth Life cabang Yogyakarta
yang sudah menjadi nasabah minimal satu tahun dan sedang berada di lokasi Commonwealth Life cabang Yogyakarta
saat penelitian dilakukan. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Fishbein dan Uji Kruskal Wallis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan sikap nasabah terhadap pelayanan Asuransi Commonwealth
Life Cabang Yogyakarta dalam kriteria yang baik dengan indeks sikap sebesar 16,81. Sedangkan variabel yang paling
dominan mempengaruhi sikap konsumen terhadap pelayanan Asuransi Commonwealth Life Cabang Yogyakarta adalah
variabel produk dengan indeks sikap terbesar yaitu17,84 yang berada pada kriteria Baik. Hasil uji beda menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan secara signifikan sikap konsumen terhadap variabel produk berdasarkan tingkat pendidikan,
variabel biaya premi berdasarkan pekerjaan dan tingkat penghasilan, serta variabel pelayanan berdasarkan tingkat
penghasilan. Sementara untuk variabel yang lain tidak terjadi perbedaan sikap secara signifikan berdasarkan
karakteristik responden.
Kata Kunci: Sikap Konsumen, Produk, Biaya Premi, Kualitas Pelayaan dan Proteksi
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05311128 / RIDWAN HIDAYAT
HUBUNGAN ANTARA SIKAP KONSUMEN TERHADAP IKLAN ROKOK MEREK A MILD, SAMPOERNA HIJAU,
DAN DJARUM SUPER DENGAN PERILAKU MEROKOK
(STUDI KASUS MHS UII), 2010
Abstrak:

Pemasaran   dalam   era   globalisasi   semakin   kompleks   dan   dinamis menyediakan peluang sekaligus  tantangan.
Dalam  industri rokok, periklanan yang mengankat  merek-merek  rokok  terbatasi  oleh  peraturan  yang menyebabkan
pihak pengiklan rokok tidak dapat menyampaikan pesan berupa ajakan  merokok.  Pihak  pengiklan  rokok berusaha
mengkemas  iklan dengan kreatif   dan   menarik  untuk  memposisikan  mereknya   di  mata   konsumen. Berdasarkan
latar  belakang tersebut peneliti mengankat penelitian ini dengan judul Hubungan antara Sikap Konsumen Terhadap
Iklan Rokok Merek A Mild, Sampoerna Hijau, dan Djarum super dengan Perilaku Merokok. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menjelaskan sikap konsumen terhadap iklan rokok merek A Mild, Sampoerna Hijau, dan Djarum Super;
mengetahui hubungan   antara  sikap   konsumen  terhadap   iklan  rokok  merek  A   Mild, Sampoerna Hijau, dan Djarum
Super dengan perilaku merokok; dan mengetahui hubungan sikap konsumen terhadap iklan rokok dengan pemilihan
merek rokok. Sampel  penelitian  ini  adalah  50  konsumen  perokok  mahasiswa  yang dianggap   telah   cukup
mewakili   populasi   yang  diteliti,   yaitu   mahasiswa Universitas Islam  Indonesia  Yogyakarta.  Teknik  penarikan
sampel menggunakan  “convenience  samples”  yaitu  memilih  sampel  dari  elemen populasi   yang  datanya  mudah
didapatkan  oleh  peneliti.  Sebelum  menilai hubungan tersebut, penelitian ini mencari nilai sikap konsumen terhadap
iklan rokok terlebih dahulu  dengan menggunakan analisis Fishbein. Dalam analisis ini peneliti menggunakan atribut
sikap yang terdiri dari keyakinan dan evaluasi terhadap atribut-atribut iklan seperti pesan yang disampaikan, kreativitas
yang digunakan,  konsep  penyampaian,  efek  visual  yang  digunakan,  bintang  yang digunakan   serta   intensitas
penayangan.   Setelah   menilai   sikap   konsumen terhadap iklan rokok, dilanjutkan mencari hubungan dengan perilaku
merokok yang  menggunakan analisis  regresi berganda.  Kemudian analisis  terkahirnya adalah menjelaskan hubungan
secara deskriptif antara sikap konsumen terhadap iklan rokok dengan pemilihan merek rokok.
Berdasarkan  ukuran  nilai sikap  antara 6 – 216, hasilnya  menunjukkan sikap  terhadap iklan rokok merek A Mild
memiliki nilai 116,38 dengan nilai kriteria agak baik, merek Sampoerna Hijau memiliki nikai 138,91 dengan nilai kriteria
agak baik, dan merek Djarum Super memiliki nilai 114,69 dengan nilai kriteria  agak  baik  juga.  Pada  analisis  hubungan
menggunakan  SPSS  17for Windows memperlihatkan bahwa  hasil  analisis uji F dengan Fhitung  : 0.237 < Ftabel : 2.84
yang artinya Ho diterima. Dan uji t dengan thitung  <  ttabel  (thitung AM =-0.744 > ttabel = -1.678, thitung SH = 0.425 <
ttabel = 1.678, thitungDS = 0.330 < ttabel= 1.678) yang artinya Ho  diterima, dan nilai R2  = 0.015 atau dapat dikatakan
nilai  korelasi pada persamaan regresi tersebut hanya 1,5% dapat disimpulkan bahwa tidak  adanya hubungan pada
persamaan regresi antara sikap terhadap iklan rokok dengan perilaku merokok.

05311131 / GANIS ADI KUSUMA
PENGARUH ATHLETE ENDORSEMENT DALAM IKLAN TERHADAP SIKAP KONSUMEN PRODUK ALAT
OLAHRAGA MEREK ADIDAS, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini menggunakan iklan dengan Athlete Endorsement sebagai objek penelitian. Ukuran yang digunakan untuk
menilai efektivitas Athlete Endorsement dalam iklan adalah Kepercayaan (Trustworthiness), Daya Tarik (Attractiveness)
dan Keahlian (Expertise). Ukuran-ukuran tersebut digunakan sebagai variabel bebas, sedangkan variabel tidak
bebasmya adalah Sikap Konsumen. Dan untuk mengetahui variabel yang paling mempengaruhi sikap konsumen dalam
Athlete Endorsement. Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode
Fishbein dan Regresi Linear. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel-variabel dalam Athlete Endorsement
memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi sikap konsumen.  Dan dari penelitian ini dapat diketahui
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bahwa variabel Daya Tarik (Attractiveness) memiliki pengaruh dominan terhadap sikap konsumen dengan koefisien
determinasi parsial 18,1%. Sedangkan variabel Kepercayaan (Trustworthiness) sebesar 4,6% dan variabel Keahlian
(Expertise) sebesar 5,1%. Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian-penelitian tentang iklan dengan Athlete
Endorsement, yang telah ada sebelumnya.
Kata Kunci : Athlete Endorsement, Iklan, Sikap Konsumen.

05311506 / HARISTIO PUTRA
PENGARUH KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMENPADA BIRO NUANSA
ADVERTISING YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Periklanan memang merupakan salah satu kegiatan yg paling banyak dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan
dalam menghadapi berbagai persaingan. Karena periklanan merupakan salah satu sarana pemasaran dan sarana
penerangan yg memegang peranan penting dan merupakan bagian kehidupan media komunikasi yg vital bagi
pengembangan dunia usaha, maka dalam pemilihan media iklan, peruahaan harus lebih jeli dan mengadakan
pertimbangan-pertimbangan dalam memilih sarana media yg akan dijadikan sarana pemasaran yg efektif bagi
perusahaan.Di Yogyakarta, sederet reklame dan spanduk yg terpajang di pinggir-pinggir jalan. Hal ini menunjukkan
tingginya kebutuhan akan jasa iklan. Di tahun 2009, iklan yg bersifat bisnis maupun politik terus berkembang dari
Pilkada hingga Pemilihan Presiden. Salah satu biro yg berkembang pesat adalah Nuansa Advertising yg terletak di Jl
Jangkang no 146 nogotirto, Sleman, Yogya. Kebutuhan akan pelanggan yg loyal merupakan kelanjutan perusahaan
untuk tetap eksis. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap
loyalitas konsumen pada Biro Nuansa Advertising Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan memakai
tehnik convenience sampling dengan responden sebanyak 100 responden yg pernah menggunakan jasa Biro Nuansa
Advertising. Alat analisis yg dipakai menggunakan regresi linier berganda. Regresi linear berganda dimaksudkan untuk
mengukur pengaruh variabel kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
variabelkepuasanreliability (X1) terdapat tingkat signifikansisebesar 0,000,yg berada di bawah 0,05 atau 0,000<
0,05.,Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa variabelreliability berpengaruh signifikan terhadap loyalitasBiro Nuansa
Advertising. Pada variabelkepuasan response to and remedy of problem (X2) terdapat tingkat signifikansi sebesar
0,024,yg berada di bawah 0,05 atau 0,024 < 0,05.,nilai tersebut dapat membuktikan bahwa variabel response to
andremedy of problem berpengaruh signifikan terhadap loyalitas Biro Nuansa Advertising.Pada variabelkepuasan sales
experience (X3) terdapat tingkat signifikansisebesar 0,039,yg berada di bawah 0,05 atau 0,039< 0,05. Nilai tersebut
dapat membuktikan bahwa variabel sale experience berpengaruh signifikanterhadap loyalitas konsumen Biro Nuansa
Advertising.Pada variabelkepuasanConvenience of Acquisition(X4) terdapat tingkat signifikansisebesar 0,000, yg berada
di bawah 0,05 atau 0,000<0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa variabel Convenience of Acquisition
berpengaruh signifikanterhadap loyalitas konsumen Biro Nuansa Advertising. Reliability (X1), response to and remedy of
problems (X2), sales experience (X3), dan convenience of acquisition (X4),secara bersama-sama/simultanmemiliki
pengaruh yg signifikan terhadap loyalitas konsumen kepada Biro Nuansa Advertising. Hal ini terbukti dengan nilai
probabilitas Fhitung sebesar 0,012, karena signifikansi F hitung < 0,05maka Ho ditolak dan Ha diterima
Kata kunci: Kepuasan, loyalitas, Nuansa advertising.
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05311236 / DIMAS PERMANA SUBCHY
PENGARUH PERSEPSI PADA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (DI RISA LAUNDRY
TAMAN SARI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “ Pengaruh Persepsi Pada Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen (di Risa Laundry Taman
Sari Yogyakarta) ”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap
kepuasan kosumen dan dimensi kualitas pelayanan yg paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada pengguna
jasa Risa Laundry Taman Sari Yogyakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling
dimana sampelnya adalah konsumen Risa Lundry yg pernah menggunakan jasa Risa Laundry minimal 1 kali. Sampel yg
digunakan sebanyak 96 orang  responden. Variabel penelitian adalah kualitas pelayanan dengan kelima dimensinya
sebagai variable independent dan kepuasan konsumen sebagai variable dependen. Metode pengolahan data dan
analisis   menggunakan analisis regresi beganda, determinasi berganda, dan  determinasi parsial serta uji asumsi klasik
yg terdiri dari multikolonieritas, heterokesdastisitas, normalitas data dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis
menggunakan  uji t dan  uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi  reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangible
berpengaruh positif yg signifikan terhadap kepuasan konsumen Risa Laundry Taman Sari  Yogyakarta, sedangkan
dimensi yg paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adalah dimensi assurance.
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen

05311376 / OKTAVIANA PHARAMESTRI
PENGARUH SIKAP (ATTITUDE),NORMA SUBYEKTIF (SUBJECTIVE NORM) DAN KONTROL PERILAKU
(PERCEIVE BEHAVIOR CONTROL) TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol perilaku terhadap minat
menggunakan PermataNet; serta pengaruh minat menggunakan PermataNet dan kontrol perilaku terhadap
penggunaan PermataNet. Penelitian dilakukan di PT Bank Permata Tbk Cabang Yogyakarta.
Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan
secara purposive sampling, dengan kriteria: nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Yogyakarta yg telah menggunakan
PermataNet. Ukuran sampel yg digunakan sebanyak 100 oarng. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yg telah
diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data yg digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi
linier berganda.  Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Ada pengaruh yg positif dari sikap terhadap penggunaan
PermataNet terhadap minat menggunakan PermataNet (b=0,181; p=0,000<0,05), (2) Ada pengaruh yg positif dari
norma subyektif terhadap penggunaan PermataNet terhadap minat menggunakan PermataNet (b1=0,043;
p=0,026<0,05), (3) Ada pengaruh yg positif dari kontrol perilaku terhadap penggunaan PermataNet terhadap minat
menggunakan PermataNet (b2=0,051; p=0,002<0,05), (4) Ada pengaruh yg positif dari minat menggunakan PermataNet
terhadap penggunaan PermataNet (b3=0,867; p=0,000<0,05), dan (5) Ada pengaruh yg positif dari kontrol perilaku
terhadap penggunaan PermataNet (b34=0,057; p=0,026<0,05).  Koefisien determinasi adjusted pengaruh sikap, norma
subyektif dan kontrol perilaku terhadap minat sebesar 0,856 atau 85,6%. Nilai tersebut menunjukkan 85,6% faktor
penyebab tinggi rendahnya minat menggunakan PermataNet adalah sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku;
sedangkan sisanya 14,4% merupakan perubahan yg ditimbulkan oleh faktor-faktor lain selain sikap, norma subyektif
dan kontrol perilaku.  Koefisien determinasi adjusted pengaruh kontrol perilaku dan minat terhadap penggunaan
PermataNet sebesar 0,767 atau 76,7%. Koefisien determinasi tersebut menunjukkan 76,7% faktor penyebab tinggi
rendahnya perilaku responden menggunakan PermataNet adalah kontrol perilaku dan minatnya; sedangkan sisanya
23,67%merupakan perubahan yg ditimbulkan oleh faktor-faktor lain selain kontrol perilaku dan minat.
Kata kunci: Sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, minat, purposive sampling.
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03311391 / ANGGA PUTRA PERDANA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YG BERPENGARUH TERHADAP HARGA JUAL MOBIL TOYOTA KIJANG BEKAS DI
YOGYAKARTA, 2009
Abstrak:

Penelitian berjudul ”Analisis Faktor-faktor Yg Berpengaruh Terhadap Harga Jual Mobil Toyota Kijang Bekas Di
Yogyakarta” ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh signifikan faktor-faktor yg mempengaruhi harga jual
toyota kijang bekas dan faktor manakah yg nantinya paling mempengaruhi terhadap harga jual toyota kijang bekas.
Objek yg diteliti adalah para penjual toyota kijang bekas. Sedangkan variabel yg diteliti adalah tahun keluaran mobil,
kapasitas (cc) mesin mobil, kondisi mesin mobil, bodi mobil, ban mobil, interior, ac, audio, aksesoris racing, bungkus jok,
kaca film dan alarm mobil. Data yg digunakan adalah data primer melalui angket/kuesioner yg disebarkan langsung
kepada para penjual mobil bekas. Sampel yg digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan uji Regresi Linier Berganda dengan taraf signifikansi 0,05. Dalam
mengambil keputusan dilakukan dengan uji t, uji F, uji asumsi klasik, uji determinasi berganda, dan uji determinasi
parsial.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji F, hanya variabel tahun, kapasitas (cc) mobil,
kondisi mesin, ban, interior, ac, audio dan alarm mobil yg paling berpengaruh terhadap harga jual mobil toyota kijang
bekas. Selain itu ditemukan bahwa variabel tahun merupakan faktor paling dominan yg berpengaruh terhadap harga
jual mobil toyota kijang bekas. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan juga bahwa faktor tahun merupakan
pertimbangan utama bagi konsumen dalam membeli mobil bekas merek toyota kijang di yogyakarta.
Kata Kunci: harga jual, tahun keluaran, CC, kondisi mesin, kondisi bodi, kondisi ban, kondisi interior, AC, audio,
aksesoris, bungkus jok, kaca film, alarm mobil

06311003 / FEENDY TRI PRANGGORO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA PENDIDIKAN SOFT,KUALITAS JASA PENDIDIKAN HARD DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA PADA JURUSAN TEKNIK INDUSTR, 2010
Abstrak:

Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Pendidikan Soft, Kualitas Jasa Pendidikan Hard dan Kepercayaan
Terhadap Loyalitas Mahasiswa pada Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta” ini bertujuan
untuk menjelaskan tentang pengaruh positif kualitas jasa pendidikan soft, kualitas jasa pendidikan hard,dan
kepercayaan terhadap loyalitas mahasiswa serta untuk mengetahui variabel independent yg paling kuat mempengaruhi
variabel dependen tersebut di Jurusan teknik Industri UII Yogyakarta  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan
statistik. Hali ini bertujuan agar penelitian yg dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat mencari solusi yg tepat. Metode
deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner. Kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer
melalui program SPSS versi 15.0, Sedangkan populasi yg diteliti adalah mahasiswa jurusan teknik industri Universitas
Islam Indonesia di Yogyakarta.Sampel yg digunakan 96 orang.  Metode pengujian statistik dengan menggunakan Analisis
Regresi Linier sederhana dan Berganda dalam mengambil keputusan dilakukan dengan uji F, uji t, uji asumsi klasik
(multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas, linieritas), uji determinasi ganda dan uji determinasi parsial.  Hasil
dari penelitian ini berdasarkan uji F,  uji t dan uji asumsi klasik adalah variabel kualitas jasa pendidikan soft berpengaruh
signifikan terhadap kualitas jasa pendidikan hard sebesar (0.176) dan data berdistribusi normal, tidak terjadi gejala
heteroskedastisitas, berbentuk linier. Sedangkan kualitas jasa pendidikan soft dan kualitas jasa pendidikan hard
berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan dan tidak terjadi multikolinieritas, data berdistribusi normal, tidak
terjadi gejala heteroskedastisitas, berbentuk linier, dalam hal ini variabel kualitas jasa pendidikan hard faktor yg paling
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dominan mempengaruhi kepercayaan sebesar (0.324) dengan rata-rata penilaian variabel  kualitas jasa pendidikan hard
sebesar (3.95). Pada pengujian pengaruh kualitas jasa pendidikan soft, kualitas jasa pendidikan hard dan kepercayaan
terhadap loyalitas,  menjelaskan bahwa kualitas jasa pendidikan soft tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
loyalitas, hanya variabel kulaitas jasa pendidikan hard dan kepercayaan yg berpengaruh secara signifikan terhadap
loyalitas dan tidak terjadi multikolinieritas, data berdistribusi normal, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, berbentuk
linier. Dalam hal ini variabel kepercayaan merupakan variabel yg berpengaruh paling besar terhadap loyalitas
mahasiswa sebesar (0.618) dengan rata-rata penilaian variabel kepercayaan sebesar (3.94).  Kata kunci: kualitas jasa
pendidikan soft, kualitas jasa pendidikan hard, kepercayaan ,loyalitas.

06311387 / RYAN TRIANDY
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA SOFT DAN HARD TERHADAP KOMITMEN MAHASISWA UII
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA), 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh kualitas jasa yg soft dan hard terhadap komitmen mahasiswa UII Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh positif kualitas
jasa yg soft terhadap kualitas jasa yg hard, serta pengaruh positif kualitas jasa yg soft dan hard terhadap komitmen.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada mahasiswa
Fakultas MIPA UII. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik quota sampling dimana sampelnya adalah setiap
mahasiswa Fakultas MIPA yg telah menempuh pendidikan selama 3 tahun atau lebih. Sampel yg digunakan sebanyak 89
orang responden.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda,
determinasi berganda, determinasi parsial serta uji asumsi klasik yg terdiri dari multikolinearitas, heterokedastisitas,
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 jasa yg soft
berpengaruh positif terhadap kualitas jasa yg hard, sedangkan untuk uji asumsi klasik menunjukkan seluruh uji
memenuhi kriteria. Selain itu, model kedua menunjukkan kualitas jasa baik yg soft maupun yg hard berpengaruh positif
terhadap komitmen mahasiswa Fakultas MIPA UII, sedangkan untuk uji asumsi klasik dari empat uji asumsi klasik tiga
memenuhi kriteria dan satu uji tidak memenuhi kriteria. Rata-rata untuk kualitas jasa yg soft adalah 3,33 (cukup baik),
kualitas jasa yg hard adalah 2,99 (cukup baik), dan komitmen adalah sebesar 3,55 (tinggi).
Kata kunci: kualitas jasa soft, kualitas jasa hard, komitmen

06311093 / ADI PUTRA WIKATYASA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA SOFT DAN HARD TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA JURUSAN
TEKNIK INFORMATIKA UII DENGAN MEDIATOR KEPERCAYAAN, 2010 ;
Abstrak:

Skripsi  ini  berjudul Analisis  Pengaruh  kualitas  jasa  soft dan  hard terhadap  loyalitas mahasiswa Jurusan Teknik
Informatika UII dengan mediator kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh positif kualitas jasa
soft dan hard terhadap kepercayaan dan pengaruh positif kualitas jasa  soft, hard, dan kepercayaan terhadap loyalitas.
Data yg digunakan  dalam penelitian  ini adalah  data  primer yg bersumber  dari kuesioner yg dibagikan kepada
mahasiswa Jurusan Teknik Informatika UII. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik quota sampling dimana
sampelnya adalah setiap mahasiswa Jurusan Teknik Informatika yg telah menempuh pendidikan selama  3 tahun atau
lebih.  Sampel yg digunakan sebanyak 93 orang responden.
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Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda,
determinasi berganda, determinasi parsial serta uji asumsi klasik yg terdiri dari multikolinearitas,  heterokedastisitas,
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 yg pertama menunjukkan kualitas
jasa baik yg soft maupun yg hard berpengaruh positif terhadap kepercayaan  mahasiswa  Jurusan  Teknik  Informatika,
sedangkan  untuk  uji  asumsi  klasik menunjukkan seluruh uji memenuhi kriteria. Dan model yg kedua menunjukkan
bahwa kualitas jasa  baik yg soft,  hard,  dan  kepercayaan  berpengaruh  positif  terhadap  loyalitas  mahasiswa Jurusan
Teknik Informatika, sedangkan untuk uji asumsi klasik menunjukka seluruh uji memenuhi criteria. Rata-rata untuk
kualitas jasa yg soft adalah 3,29 (cukup baik), kualitas jasa yg hard adalah 3,46 (baik), kepercayaan adalah sebesar 3,33
(cukup percaya) dan loyalitas adalah sebesar 3,69 (loyal).
Kata kunci: kualitas jasa soft, kualitas jasa hard, kepercayaan, loyalitas

07311132 / EWITH ANGGRAHINI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA SOFT DAN KUALITAS JASA HARD TERHADAP LOYALITAS MELALUI
KEPERCAYAAN NASABAH DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PONOROGO JAWA TIMUR, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Soft dan Kualitas Jasa Hard terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan
Nasabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh
positif kualitas jasa yg soft terhadap kualitas jasa yg hard, pengaruh positif kualitas jasa yg soft dan hard terhadap
kepercayaan, dan pengaruh positif kualitas jasa yg soft dan hard serta kepercayaan terhadap loyalitas.
Data yg digunakan dalam penelitian ini  adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada nasabah
tabungan Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo Jawa Timur. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
Convenience Sampling dimana sampelnya adalah setiap nasabah yg telah atau baru saja selesai melakukan transaksi
perbankan. Sampel yg digunakan adalah 96 orang responden.  Metode pengolahan data adalah metode deskriptif dan
metode statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian yg dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yg 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 yg 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 jasa yg soft
berpengaruh positif terhadap  kualitas jasa yg hard, sedangkan untuk uji asumsi klasik dari lima uji asumsi klasik empat
memenuhi kriteria dan satu uji tidak memenuhi kriteria. Pada model kedua menunjukkan kualitas jasa yg soft dan hard
berpengaruh positif terhadap kepercayaan, sedangkan untuk uji asumsi klasik menunjukkan seluruh uji memenuhi
kriteria. Selain itu, pada model ketiga menunjukan kualitas jasa yg soft dan hard  serta kepercayaan berpengaruh positif
terhadap loyalitas nasabah tabungan Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo Jawa Timur, sedangkan untuk uji asumsi
klasik dari enam uji asumsi klasik seluruh uji memenuhi kriteria. Rata-rata untuk kualitas jasa yg soft sebesar 4,64
(sangat baik), kualitas jasa yg hard sebesar 4,55 (sangat baik), kepercayaan sebesar 4,58 (sangat percaya), dan loyalitas
sebesar 4,42 (sangat loyal).
Kata kunci : kualitas jasa soft, kualitas jasa hard, kepercayaan, dan loyalitas.
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06311415 / RIYAS RAHMAWATI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN PUSKESMAS SAYEGAN, 2009
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas Seyegan”. Penelitian ini
dilakukan di Puskesmas Seyegan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan adanya  pengaruh kualitas jasa terhadap
kepuasan pelanggan secara serempak dan parsial dan dimensi kualitas jasa/ pelayanan yg paling berpengaruh terhadap
kepuasan pasien.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada  pasien
Puskesmas Seyegan. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Convenience sampling dimana sampelnya
adalah setiap  pasien (konsumen) yg telah menggunakan  jasa/ pelayanan di Puskesmas Seyegan.
Sampel yg digunakan sebanyak 96 orang responden. Variabel penelitian adalah kualitas  jasa dengan kelima dimensinya
sebagai variabel independen dan kepuasan pelanggan sebagai variabel  dependen. Metode pengolahan data dan
analisis menggunakan analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t dengan
taraf signifikan  5%, uji asumsi klasik yg terdiri dari multikolinieritas, heteroskesdastisitas, normalitas, dan linieritas,
serta koefisien determinasi berganda dan koefisien determinasi parsial.
Dari hasil penelitian berdasarkan rata-rata per dimensi tertinggi pada dimensi reliability, kemudian diikuti  dimensi
tangibles, assurance, emphaty, dan yg terakhir (terendah) adalah dimensi responsiveness. Sedangkan dimensi yg paling
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien (konsumen) Puskesmas Seyegan adalah dimensi reliability.
Kemudian diikuti oleh dimensi emphaty, responsiveness, tangibles, dan yg terakhir adalah dimensi assurance.
Kata kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Pasien (Konsumen)

06311351 / WENDY SUJATMIKO
ANALISIS PENGARUH SOFT DAN HARD QUALITY TERHADAP KEPERCAYAAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU
AGAMA ISLAM, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Soft dan Hard terhadap  Kepercayaan mahasiswa UII Fakultas Ilmu
Agama Islam (FIAI). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh positif kualitas jasa yg soft terhadap
kualitas jasa yg hard, serta pengaruh positif kualitas jasa yg soft dan hard terhadap kepercayaan konsumen.  Data yg
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada mahasiswa UII
Fakultas Ilmu Agama Islam. Adapun pengambilan sampel peneliti menggunkana teknik quota sampling dimana
sampelnya adalah setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam yg menempuh pendidikan selama 3 tahun atau lebih.
Sampel yg digunakan sebanyak 96 responden.  Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi
sedaerhana dan annalisis regresi berganda, determinasi berganda, determinasi parsial serta uji asumsi klasik yg terdiri
dari multikolinearitas, heterokedastisitas, normalitas data dan uji linearitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan
uji F dengan taraf signifikan 5%.  Hasil uji ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji F model kesatu kualitas jasa
yg soft berpengaruh positif terhadap kualitas jasa yg hard, sedangkan untuk uji asumsi klasik menunjukkan seluruh uji
memenuhi kriteria. Selain itu model kedua menunjukkan kualitas jasa yg soft maupun hard berpengaruh terhadap
kepercayaan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Adapun rata-rata untuk kualitas jasa yg soft adalah 3,87 (baik),
kalitas jasa yg hard adalah 3,62 (baik), dan kapercayaan adalah 3,81 (percaya).
Kata kunci: kualitas jasa soft, kualitas jasa hard, kepercayaan
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05311091 / BAGUS PRAMUDITA
ANALISIS PENILAIAN KUALITAS JASA PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,
2009/2010 ;
Abstrak:

Sebagai salah satu fakultas yg terbesar dan tertua di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia dapat bertahan dari menyurutnya jumlah mahasiswa yg melakukan studi di Yogyakarta. Hingga sekarang
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memiliki jumlah mahasiswa terbanyak, yakni berjumlah 2064 mahasiswa.
Hal ini dapat menjadi patokan bagaimana kualitas jasa pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
dapat berjalan denagan baik. Dan dapat menjadi contoh untuk fakultas-fakultas lain khususnya di Universitas Islam
Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas Jasa pendidikan.
Pada penelitian ini, kualitas di bagi menjadi dua. Yakni kualitas jasa yg bersifat soft atau kualitas yg lebih cenderung
kepada aspek interpersonal, yaitu perhatian, komitmen, komunikasi, kehormatan, fleksibilitas, dan keakraban, yg
terjalin antara dosen, karyawan dan mahasiswa. Sedangka kualitas yg lain adalah kualitas yg bersifat non interpersonal
atau kualitas jasa yg hard, yaitu aspek-aspek  kualitas yg berupa fisik, seperti: akses, estetika, ketersediaan,
kebersihan/kerapian, kenyamanan, kemampuan, kegunaan, integritas, keandalan, ketertanggapan, dan kenyamanan.
Penilaian kualitas sendiri didasari pada perbedaan antara persepsi konsumen (mahasiswa) dengan harapan yg mereka
inginkan.
Data yg dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dengan sumber data berupa data primer. Pengumpulan
data dilakukan dengan metode kuisioner, dengan teknik pengambilan sampel secara convenience sampling, selanjutnya
data tersebut diolah dengan Uji beda wilcoxon dan Kruskal Wallis dengan bantuan program aplikasi SPSS 13.0
Dari analisis tersebut didapatkan hasil bahwa kualitas yg ada pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yg
berupa kualitas soft belum terkelola dengan baik, namun disisi lain, pengelolaan sarana yg menygkut kualitas hard telah
terkelola dengan baik. Analisis juga ditemukan bahwa terdapat perbedaan penilaian antara kinerja dan harapan yg
dirasakan oleh mahasiswa.Selain itu, dengan analsis yg dilakukan untuk meneliti ada tidaknya perbedaan dari kualitas
yg diterima mahasiswa berdasarkan jenis kelamin didapatkan hasil terdapat perbedaan yg signifikan antara mahasiswa
dan mahasiswi.
Kata Kunci : Kinerja, Harapan, Kualitas Soft, Kualitas Hard.

06311138 / REZA PRASETYA
PENGARUH KUALITAS JASA PENDIDIKAN SOFT DAN HARD TERHADAP KEPERCAYAAN MAHASISWA PADA
JURUSAN PSIKOLOGI UII, 2010
Abstrak:

Perguruan tinggi merupakan suatu lembaga yg memegang peranan penting dalam proses pengembangan sumber daya
manusia. Kualitas sumber daya manusia yg baik dapat mendukung terjadinya pengembangan itu. Ada banyak perguruan
tinggi yg turut serta dalam menawarkan jasa pendidikan. Untuk dapat memenangkan persaingan, perguruan tinggi
swasta juga perlu menawarkan jasa pendidikan yg terbaik. Dengan cara mempunyai sumber daya manusia yg baik dan
fasilitas yg baik agar dapat mempertahankan dan meningkatakan kualitas jasanya.  Penelitian ini menyelidiki pengaruh
kualitas jasa pendidikan soft dan hard terhadap kepercayaan mahasiswa. Adapun yg menjadi pokok masalah dalam
penelitian ini adalah (1) apakah ada pengaruh positif kualitas jasa soft terhadap kualitas jasa hard. (2) apakah ada
pengaruh kualitas jasa soft dan hard terhadap kepercayaan. Responden yg digunakan adalah mahasiswa/i jurusan
Psikologi Universitas Islam Indonesia dan sample yg digunakan sebanyak 92 responden. Metode pengolahan data dan
analisis menggunakan analisis regresi sederhana, regresi berganda, uji t, uji F analisis uji asumsi klasik dan analisis
determinan. Selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu yaitu program pengolahan data SPSS
versi 17.0.
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Dari hasil Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas jasa pendidikan soft memiliki pengaruh positif terhadap kualitas
jasa pendidikan hard sebesar 0.214 artinya semakin baik kualitas jasa yg soft maka kualitas jasa yg hard juga semakin
baik. Dan kualitas jasa pendidikan soft dan hard memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan mahasiswa jurusan
psikologi Universitas Islam Indonesia dengan tingkat pengaruh secara bersama sebesar 0.322 artinya semakin baik
kualitas jasa yg soft dan hard maka kepercayaan mahasiswa akan semakin tinggi. Sedangkan yg paling dominan
berpengaruh terhadap kepercayaan mahasiswa adalah kualitas jasa pendidikan yg hard dengan penilain tertinggi pada
indikator lokasi kampus mudah dicapai kendaraan dengan rata-rata penilain sebesar 3.86. Dan rata-rata total penilaian
variabel kualitas jasa yg soft adalah 3.61, ratarata total penilaian variabel kualitas jasa yg hard adalah 3.43, sedangkan
rata-rata total penilaian variabel kepercayaan adalah 3.99.
Kata Kunci : Kualitas Jasa Soft, Kualitas Jasa Hard, Kepercayaan Mahasiswa

06311084 / JOYNINDYA NURISLAMINARRY MAITRI
PENGARUH KUALITAS JASA PENDIDIKAN TERHADAP KEPERCAYAAN MAHASISWA KEDOKTERAN
UNIVERSITAS  ISLAM INDONESIA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kualitas Jasa Pendidikan terhadap Kepercayaan Mahasiswa Kedokteran Universitas Islam
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh positif kualitas jasa pendidikan yg soft kualitas
jasa yg hard dan untuk membuktikan juga adanya pengaruh positif kualitas jasa pendidikan yg soft dan hard terhadap
kepercayaan.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada mahasiswa
yg saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Kedokteran di UII. Adanya jumlah sampel
penelitian ini ditentukan sebanyak 88 responden, dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin.
Metode pengumpulan data dan analisis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda,
determinasi parsial serta uji asumsi klasik yg terdiri dari multikolinearitas, heterokedastisitas, normalitas data dan uji
linearitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil penelitian ini berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dapat diketahui bahwa variabel kualitas jasa
pendidikan soft berpengaruh secara signifikan positif terhadap kualitas jasa pendidikan hard. Berdasarkan hasil analisis
regresi linier berganda dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel kualitas jasa pendidikan soft dan kualitas
jasa pendidikan hard berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa. Pengujian asumsi klasik
menunjukkan bahwa pada model regresi yg digunakan tidak terjadi gejala multikolinieritas maupun heterokedasitas,
karena semua variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan data menyebar tidak membentuk pola tertentu. Berdasarkan
analisis deskriptif diketahui bahwa mahasiswa memberikan penilaian baik pada variabel kualitas jasa pendidikan yg soft.
Secara keseluruhan rata – rata variabel independet yg terdiri dari kualitas jasa pendidikan yg soft dan kualitas jasa
pendidikan yg hard adalah sebesar 3,58 (baik). Sedangkan pada variabel Kepercayaan mahasiswa dengan rata – rata
total sebesar 3,57 (percaya). Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kepercayaan yg tinggi pada
jurusan kedokteran UII.
Kata kunci: Kualitas jasa soft, Kualitas jasa hard, Kepercayaan

06311320 / HARIS YUSUF
PENGARUH KUALITAS JASA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA JURUSAN ILMU
KOMUNIKASI DENGAN MEDIATOR KEPERCAYAAN, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kualitas Jasa Pendidikan terhadap Loyalitas Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UII
dengan Mediator Kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh positif kualitas jasa
pendidikan yg bersifat soft dan kualitas jasa yg bersifat hard dan untuk membuktikan juga adanya pengaruh positif
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kualitas jasa pendidikan yg soft dan hard terhadap kepercayaan dan loyalitas Data yg digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada mahasiswa yg saat ini sedang menempuh jenjang
pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Komunikasi di Universitas Islam Indonesia. Adanya jumlah sampel penelitian ini
ditentukan sebanyak 79 responden, dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin.
Metode pengumpulan data dan analisis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda,
determinasi parsial serta uji asumsi klasik yg terdiri dari multikolinearitas, heterokedastisitas, normalitas data dan uji
linearitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil analisis regresi linier sederhana menemukan bahwa pengaruh signifikan positif variabel kualitas jasa pendidikan yg
soft terhadap kualitas jasa pendidikan yg hard. Hasil analisis regresi linier berganda  menunjukkan adanya pengaruh
signifikan positif kualitas jasa pendidikan yg soft dan kualitas jasa pendidikan yg hard terhadap kepercayaan mahasiswa
pada Prodi Komunikasi UII Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa secara
parsial variabel kualitas jasa pendidikan yg hard, dan kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas
mahasiswa pada Prodi Komunikasi UII Yogyakarta. Sedangkan kualitas jasa pendidikan yg soft tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap loyalitas mahasiswa. Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa pada model regresi yg digunakan
terjadi gejala multikolinieritas maupun heterokedasitas, karena data menyebar membentuk pola tertentu.Berdasarkan
analisis deskriptif diketahui bahwa mahasiswa memberikan penilaian baik pada variabel kualitas jasa pendidikan yg soft
yaitu dengan skor rata – rata sebesar 3,44 (baik), kualitas jasa pendidikan yg hard skor rata – rata sebesar 3,16 (cukup),
variabel Kepercayaan mahasiswa dengan rata – rata total sebesar 3,29 (cukup) dan loyalitas adalah sebesar 3,33
(cukup). Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat loyalitas dan kepercayaan yg tinggi pada jurusan
komunikasi UII.
Kata kunci: Kualitas jasa soft, Kualitas jasa hard, Loyalitas, Kepercayaan

06311144 / MIRZA WIDYADHARA
PENGARUH KUALITAS JASA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA PADA JURUSAN TEKNIK
SIPIL UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Pengaruh Kualitas Jasa Pendidikan Terhadap Loyalitas Mahasiswa Pada Jurusan Teknik Sipil
Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia yg berlokasi di Jl.
Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah menetapkan adanya pengaruh positif kualitas jasa
yg soft terhadap kualitas jasa yg hard pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia dan menetapkan adanya
pengaruh positif kualitas jasa yg soft dan hard terhadap loyalitas mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam
Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik dan deskriptif. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat memperoleh
hasil yg akurat, sehingga dapat dicari solusi yg tepat. Populasi yg diteliti adalah mahasiswa Jurusan Teknik Sipil
Universitas Islam Indonesia. Sampel yg digunakan sebanyak 86 responden dengan metode convenience sampling.
Metode pengolahan dan analisis menggunakan analisis regresi linier yg digunakan untuk menguji hipotesis mengenai

pengaruh dimensi-dimensi kualitas jasa terhadap loyalitas mahasiswa. Penilaian statistik dilakukan dengan
menggunakan kuesioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan komputer dengan SPSS 14. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kualitas jasa soft adalah 3,98 (baik), rata-rata kualitas jasa hard adalah 3,96
(baik), dan rata-rata loyalitas adalah 3,99 (loyal). Dalam model I terdapat pengaruh sigifikan positif variabel kualitas jasa
pendidikan yg soft terhadap kualitas jasa pendidikan yg hard, sedangkan pada model II juga terdapat pengaruh sigifikan
positif variabel kualitas jasa pendidikan yg soft dan kualitas jasa pendidikan yg hard terhadap loyalitas mahasiswa.
Kata kunci: kualitas jasa soft, kualitas jasa hard, dan loyalitas
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05311068 / IFNI HARY SANJAYA
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA RM. SUMBER REJEKI, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada RM Sumber rejeki Magelang”.
Penelitian ini dilakukan di Rumah makan Sumber Rejeki Magelang. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan adanya
pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen secara serempak dan parsial dan dimensi kualitas jasa/
pelayanan yg paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada konsumen
Rumah Makan Sumber Rejeki Magelang. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Convenience sampling
dimana sampelnya adalah setiap Konsumen yg telah menggunakan jasa/pelayanan atau setiap Konsumen yg telah
melakukan pembelian di Rumah Makan Sumber Rejeki Magelang. Sampel yg digunakan sebanyak 100 orang responden.
Variabel penelitian adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya sebagai variabel independen dan kepuasan
pelanggan sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi linier
berganda, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F uji t dengan taraf  signifikan 5%, serta koefisien determinasi
berganda dan koefisien determinasi parsial
Dari hasil penelitian berdasarkan rata-rata per dimensi tertinggi pada dimensi tangibles, kemudian diikuti dimensi
assurance, reliability emphaty, dan yg terakhir (terendah) adalah dimensi responsiveness.
Sedangkan dimensi yg paling berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Sumber
Magelang adalah dimensi reliability. Kemudian diikuti oleh dimensi tangibles, assurance, responsiveness, dan empati.
Kata kunci: Kualitas jasa, Kepuasan konsumen.

ASMAI	ISHAK,	DRS.,	M.BUS,	PH.D
07311376 / NOVERIWITA
ANALISIS PENGARUH PROFIL KONSUMEN TERHADAP KESEDIAAN MEMBAYAR LEBIH MAHAL PADA
PRODUK RAMAH LINGKUNGAN DI KELURAHAN CONDONG CATUR YOGYAKARTA, 2008
Abstrak:

-
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05311286 / INDRA PRASTYAWAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI DEVIDEN PER SHARE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor current ratio, debt to equity ratio, dividen
per share tahun sebelumnya, earning per share, total assets turn over berpengaruh terhadap dividen per share, serta
untuk megetahui faktor mana yg paling dominan mempengaruhi dividen per share.
Analisis dengan menggunakan regresi berganda terhadap 39 perusahaan yg diambil secara purposive sampling di Bursa
Efek Jakarta melalui data sekunder  Indonesian Capital Market Directory. Periode pengamatan dari tahun 2004 sampai
dengan 2007.  Analisis hasil regresi dilakukan setelah model terbebas dari gejala-gejala asumsi klasik yaitu
multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.
Hasil penelitian secara parsial menemukan bahwa ada dua variabel dalam model penelitian yaitu dividen per share
tahun sebelumnya dan earning per share yg mempengaruhi signifikan terhadap dividen per share, sedangkan variabel
current ratio,  debt to equity ratio,  total assets turn over tidak mempengaruhi dividen per share. Variabel yg paling
dominan berpengaruh terhadap dividen per share adalah earning per share.  Nilai koefisien determinasi (R2) yaitu
94,8% menunjukkan masih banyak faktor yg mempengaruhi dividen per share.

06311234 / DWI ARTI WULANSARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI DIVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YG TERDAFTAR DI BEI PERIODE PENELITIAN TAHUN 2005-2007, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh posisi likuiditas perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan,
profitabilitas perusahaan, dan Debt to Equity Ratio secara simultan maupun parsial terhadap Dividen Payout Ratio pada
perusahaan manufaktur yg listing di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama 3 tahun pengamatan yaitu
dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Penelitian menggunakan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur yg go public
dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yg digunakan berupa data sekunder dengan sumber data yaitu Indonesian
Capital Market Directory (ICMD), dan Pojok BEJ FE UII. Metode analisis yg digunakan adalah analisis regresi linear
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1. Secara simultan (bersama-sama) variabel posisi likuiditas perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan,
profitabilitas perusahaan, dan Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Dividen Payout Ratio. Dengan nilai
probabilitas = 0,000 (p < 0,05) maka Ha dalam penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya (diterima).
Nilai R2 sebesar 0,517 atau 51,7% hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen
sebesar 51,7%. Berarti masih ada sebanyak 48,3% variabel lain diluar variabel penelitian ini yg mempengaruhi Dividen
Payout Ratio yg ditetapkan oleh suatu perusahaan.
2.  Secara parsial tampak bahwa variabel posisi kas perusahaan, profitabilitas, dan tingkat pertumbuhan perusahaan
sangat diperhatikan oleh manajer perusahan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembayaran dividen pada
perusahaan-perusahaan manufaktur. Hal ini tampak bahwa dari pengaruh parsial variabel tersebut terhadap Dividen
Payout Ratio (DPR) signifikan (H diterima). Dalam kenyataannya keputusan mengenai Dividen Payout Ratio (DPR) yg
akan diambil para manajer harus memperhatikan ketiga variabel tersebut. Tetapi keputusan mengenai Dividen Payout
Ratio (DPR) juga harus mempertimbangkan variabel lain seperti Debt ti Equity Ratio (DER).
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06311218 / NURRI ACHRIYANE
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN YG LISTED
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2000-2007, 2010
Abstrak:

Fenomena underpricing dapat dijumpai dihampir semua pasar modal yg ada didunia pada perusahaan yg melakukan
IPO, tetapi dengan tingkat yg bervariasi. Penelitian ini dilakukan dengan tjuan untuk meneliti faktor-faktor yg
diperkirakan mempengaruhi tingkat underpricing pada perusahaan yg melakuakn IPO di Bursa Efek Jakarta periode
tahun 200 – 2007. Fakor-faktor yg dianalisis adalah Returun On Assets (ROA), Financila Leverage, Persentase Saham yg
ditawarakan ke Publik, dan Reputasi Underwriter.
Metode analisis yg digunakan adalah regresi berganda, selain itu juga digunakan uji asumsi klasik untuk menghindari
terjadinya bias. Uji asumsi klasik yg digunakan antara lain adalah normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan
heteroskedastisitas.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Return On Assets (ROA) dan Financial Leverage terbukti berpengaruh secara
signifikan terhadap tingkat underpricing.
Keywords : Underpricing, return on assets (ROA), financial leverage, persentase penawaran asham, reputasi
underwriter.

06311311 / FARIDA TUNIDA
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERHADAP RETURN
SAHAM DI BEI, 2010
Abstrak:

Ekspektasi dari para investor terhadap investasinya adalah memperoleh tingkat return (pengembalian) sebesar-
besarnya dengan resiko tertentu. Sehingga investor akan mempertimbangkan berbagai faktor berkaitan dengan return
saham, agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi juga sebagai dasar penentu kebijakan bagi
perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti apakah faktor fundamental yg diukur dengan Current
Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Investment (ROI) dan Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap
return saham perusahaan manufaktur yg ada di BEI.
Populasi yg diteliti adalah perusahaan manufaktur yg ada di BEI periode 2006-2008, menerbitkan laporan keuangan
berturut-turut selama periode 20062008, melaporkan data lengkap dan tersedia di Indonesian Capital Market Directory
(ICMD). Sampel yg digunakan adalah 40 perusahaan manufaktur. Variabel yg digunakan adalah variabel independen,
yaitu CR, DER, ROI, dan PBV dan variabel dependennya adalah Return Saham. Metode pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling dengan tehnik analisis deskriptif, analisis asumsi klasik dan analisis regresi linear
berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji secara serentak atau uji F dan uji secara individu atau uji t.
Secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa  variabel  CR, DER, ROI dan PBV secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap Return Saham (Y). Hal ini dibuktikan dengan hasil Sig F lebih kecil dari 5%. Sedangkan
besarnya pengaruh keempat variabel independen tersebut adalah sebesar 11,5% dan sisanya sebesar 88,5%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yg tidak masuk dalam model penelitian ini, misalnya kondisi politik, tingkat bunga
dan lain-lain. Current Ratio (X) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Return Saham. Debt to Equity Ratio (X1)
berpengaruh signifikan positif terhadap Return Saham. Return On Invesment  (X2) berpengaruh signifikan positif
terhadap Return Saham. Price to Book Value (X3) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Return Saham.
Kata Kunci: Return saham, CR, DER, ROI dan PBV.
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06311258 / ERNA PUSPITASARI
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PABRIK MINYAK KAYU PUTIH SINDANGMAK, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan yg Good Corporate Governance (GCG) pada Pabrik
Penyulingan Minyak Kayu Putih Sendangmole di Gunung Kidul Yogyakarta. Maraknya penerapan Good Corporate
Governance yg dilakukan oleh berbagai perusahaan saat ini untuk menghadapi perubahan kondisi internal dan
eksternal mendorong dilakukannya penelitian tentang Good Corporate Governance ini, yg berpegang pada lima prinsip
yaitu,  Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness. Teknik pengumpulan data yg dipakai
adalah menggunakan kuesioner sebagai data primer dan digunakan data sekunder yg diperlukan melalui literature,
jurnal, maupun website. Penelitian ini menggunakan pedoman yg telah dikeluarkan oleh FCGI (Forum for Corporation
Gaovernance in Indonesia). Skala pengukuran yg dipakai adaah skala likert.
Hasil penelitian ini adalah bahwa Pabrik Penyulingan Minyak Kayu Putih Sendangmole di Gunung Kidul Yogyakarta telah
menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara menyeluruh.
Kata kunci: Good Corporate Governance, prinsip-prinsip Good Corporate Governance

05311242 / RIYAN ULFANTO F.
PENGARUH CAMELS TERHADAP RETURN SAHAM PADA BANK KONVENSIONAL SELAMA TAHUN 2003-
2007, 2010 ;
Abstrak:

Riset ini merupakan penelitian yg meneliti tentang pengaruh komponen CAMELS terhadap return saham. Sampel
penelitian ini adalah perusahaan yg bergerak dalam bidang keuangan yaitu berupa bank – bank konvensional yg telah
Go Public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) selama periode 2003 – 2007. Return saham di hitung
menggunakan  Market Adjusted Return Model yg menghitung berdasarkan perbedaan antara return ekspektasi dengan
return pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah komponen CAMELS mempunyai keterkaitan terhadap
return saham. Dalam dua komponen CAMELS yaitu Sensitivity to Market Risk, dan Manajemen , penulis kesulitan dalam
mencari data, sehingga aspek tersebut tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh signifikan positif terhadap aspek Capital Adequacy Ratio, dan tidak terdapat pengaruh sinifikan
positif pada aspek Return On Assets. Pada aspek lainnya seperti , Bed Debt Ratio, BOPO,  Loan to Deposit Ratio hasilnya
tidak terdapat pengaruh yg signifikan negative.

06311399 / DANI AWALIA PANGESTUTI
PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM, 2009
Abstrak:

Dividen merupakan bagian dari laba bersih yg dibagikan kepada pemegang saham untuk meningkatkan kesejahteraan
pemegang saham dan untuk menunjukkan likuiditas suatu perusahaan. Dalam penelitian ini berisikan tentang pengaruh
pengumuman dividen terhadap harga saham yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pada penelitian sebelumnya tentang pengaruh pengumuman dividen terhadap harga saham ini baik penelitian di dalam
muapun di luar negeri, hasilnya tidak sama, ada yg berpengaruh positif dan ada yg tidak berpengaruh. Dalam penelitian
ini mencoba untuk membeuktikan apakah ada pengaruh positif atau tidak.
Hasil dari penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
tahun 2006 – 2008 menunjukkan tidak adanya pengaruh pengumuman dividen terhadap harga saham dan hanya pada
saat t-3 yg memiliki pengaruh pengumuman dividen terhadap harga saham.
Kata Kunci : Harga Saham, Pengumuman Dividen
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06311072 / DEVI EKA NUSANTI
ANALISA KEPUASAN KONSUMEN DAN BRAND IMAGE TERHADAP LOYALITAS PADA PT KERETA API
INDONESIA: PERBANDINGAN PADA PELANGGAN LAMA DAN PELANGGAN BARU. (STUDI KASUS
PELANGGAN KERETA API PRAMEKS), 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Kepuasan Konsumen dan Brand Image terhadap Loyalitas pada PT. Kereta Api Indonesia :
Perbandingan pada Pelanggan Lama dan Pelanggan  Baru”. Objek pada penelitian ini adalah pelanggan PT. Kereta Api yg
berfokus pada kereta api prameks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yg signifikan antara
image kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan untuk pelanggan lama dan pelanggan baru dan untuk
mengetahui variabel yg paling dominan dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan lama dan pelanggan baru.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada
responden. Jumlah sample yg digunakan pada penelitian ini berjumlah 200 responden karena objek penelitian yg
digunakan ada dua yaitu pelanggan baru dan pelanggan lama. Dengan demikian terdapat 100 responden pelanggan
lama dan 100 responden pelanggan baru.
Variable penelitian berjumlah  5, yaitu : loyalitas konsumen, image, kepuasan konsumen, rekomendasi, dan repurchase.
Metode pengolahan data yg digunakan adalah analisis jalur atau Path Analysis dan uji asumsi SEM.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yg posotif dan signifikan terhadap  loyalitas pada
pelanggan lama dan pelanggan baru. Terdapat pengaruh yg positif dan signifikan brand image dan loyalitas pelanggan
lama dan pelanggan baru.

06311329 / KURNIAWAN LEN MANTAZAKA
ANALISIS ASOSIASI MEREK TERHADAP KONSUMEN BIOSKOP XXI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Dalam kehidupan modern, kebanyakan orang di kota-kota besar yg sibuk dengan tenggat waktu dari kegiatan memakan
waktu tidak hanya di kantor, tapi juga di lingkungan mereka atau hubungan-hubungan sosial dan organisasi. Dalam
kondisi seperti itu, hiburan memainkan peran yg sangat penting mencegah mereka dari tekanan dan stres.
Pengusaha bioskop perlu melakukan strategi yg tepat untuk menarik hati konsumen. Karena bioskop pada zaman
sekarang selain bersaing dengan sesama bioskop tetapi juga dengan produk substitusi lainnya seperti televisi, VCD,
maupun produk subtitusi lainnya.
Bioskop Empire XXI merupakan bioskop yg ditujukan untuk kalangan menengah ke atas dengan memberikan pelayanan
yg cukup baik kepada konsumennya. Hadirnya Bioskop Empire XXI di Yogyakarta sendiri memberikan efek yg cukup baik
di mata konsumen. Ini terlihat dari antusiasme konsumen dalam membeli tiket bioskop. Bahkan mereka rela mengantri
ketika hadirnya film baru yg telah lama ditunggu. Agar dapat terus memenangkan persaingan Bioskop XXI dituntut
untuk memantau dan mengetahui perubahan perilaku konsumen.
Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Asosiasi Merek, Terhadap Konsumen Bioskop Empire XXI Yogyakarta”. Yg
bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan asosiasi merek berdasarkan karakteristik konsumen.
Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan memakai teknik convenience sampling dengan responden
sebanyak 96 orang responden yg pernah menggunakan jasa Bioskop Empire XXI Yogyakarta. Untuk menguji hasil
penelitian menggunakan alat bantu, yaitu program SPSS version 15.00.
Hasil penelitian berdasarkan analisis Kruskall Wallis menunjukkan bahwa pada semua dimensi tidak terdapat perbedaan
asosiasi merek yg signifikan berdasarkan karakteristik konsumen.
Kata kunci : Asosiasi Merek, Karakteristik Konsumen
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06311191 / ZAHROZATUL FIRDAUSA
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KEPERCAYAAN MEREK, LOYALITAS MEREK DAN
EKUITAS MEREK (STUDI KASUS SHAMPO SUNSILK PADA MHS FE UII), 2010 ;
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kepuasan Konsumen  terhadap Kepercayaan Merek, Loyalitas Merek dan Ekuitas
Merek”. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap kepercayaan atas merek dan pengaruh kepercayaan
atas merek  terhadap pembentukan ekuitas merek. Rumusan masalah yg akan diteliti adalah apakah kepuasan
konsumen berpengaruh terhadap brand reliability dan brand intentions, apakah brand reliability serta brand intentions
berpengaruh terhadap loyalitas merek serta apakah loyalitas atas merek berpengaruh terhadap ekuitas merek.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada
responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampling dimana pengambilan
elemen-elemen yg dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut
mewakili populasi. Sampel yg digunakan sebanyak 100 responden. Metode analisis yg digunakan dalam penelitian ini
menggunakan Structural Equation modeling (SEM). SEM merupakan teknik multivariate yg mengkombinasikan aspek
regresi berganda dan analisis faktor untuk mengestimasi serangkain hubungan ketergantungan secara simultan.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Program AMOS versi 6 untuk menganalisa hubungan kausalitas
dalam model struktural yg diusulkan.
Berdasarkan hasil analisis model struktural yg menguji pengaruh kepuasan konsumen terhadap brand reliability dan
brand intentions dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap brand reliability dan
brand intentions. Untuk pengaruh brand reliability dan brand intentions terhadap loyalitas atas merek dapat
disimpulkan bahwa brand reliability dan brand intentions berpengaruh positif terhadap loyalitas atas merek. Untuk
pengaruh loyalitas atas merek terhadap ekuitas merek dapat disimpulkan bahwa loyalitas atas merek berpengaruh
positif terhadap ekuitas merek
Kata kunci : Kepuasan konsumen, kepercayaan merek, brand reliability, brand intentions,loyalitas merek, ekuitas merek,
shampo, Sunsilk

05311311 / DECKY SAPTAKA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN
DAN LOYALITAS KONSUMEN RESTORAN PADANG SAIYO SAPTA PESONA DI WATES, KULON PROGO
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Kepuasan Dan
Loyalitas Konsumen Restoran Padang ‘Saiyo Sapta Pesona’ di Wates, Kulon Progo, Yogyakarta”. Secara garis besar
membahas mengenai pengaruh langsung maupun tidak langsung kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga
terhadap loyalitas konsumen Restoran Padang ‘Saiyo Sapta Pesona’ di Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Penelitian ini
sekaligus juga menguji pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen serta
menguji pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen.  Teknik pengambilan sampel penelitian ini
menggunakan teknik  convenience sampling yaitu setiap orang yg ditemui pernah makan di Restoran Padang ‘Saiyo
Sapta Pesona’ tersebut memiliki kesempatan yg sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Sampel yg digunakan
sebanyak 96 responden. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah kualitas
pelayanan, kualitas produk, dan harga sebagai variabel bebas, kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi dan
loyalitas konsumen sebagai variabel terikat. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi
berganda, analisis determinasi berganda serta uji asumsi klasik yg terdiri dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan
uji normalitas data dan linieritas data. Pengujian asumsi klasik digunakan agar model regresi yg dihasilkan tidak bias.
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Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%.  Seluruh proses pengolahan data
menggunakan batuan program SPSS 17.0 for windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga berpengaruh langsung maupun
tidak  langsung terhadap  loyalitas konsumen Restoran Padang ‘Saiyo Sapta Pesona’ di Wates, Kulon Progo, Yogyakarta;
kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen; dan kepuasan konsumen
berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.
Kata Kunci :  kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen.

06311050 / DIAH KUSUMA WARDANI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS JASA, DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN DAN
LOYALITAS KONSUMEN PADA GUDEG YU NARNI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Jasa dan Harga terhadap Kepuasan dan
Loyalitas Konsumen Pada Gudeg Yu Narni Yogyakarta secara garis besar membahas atribut-atribut yg mempengaruhi
kepuasan dan loyalitas konsumen. Variabel yg 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 yg digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 responden yg dianggap cukup mewakili populasi yg diteliti.
Teknik penarikan sampel menggunakan convenience sampling, yaitu dengan memilih responden secara cepat yg artinya
pada saat itu langsung ditemui oleh peneliti dalam hal ini penarikan sampling dilakukan dengan memilih konsumen yg
saat itu sedang mengkonsumsi masakan Gudeg Yu Narni. Alat analisis yg 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
Gudeg Yu Narni Yogyakarta. Variabel yg masih harus dibenahi guna meningkatkan loyalitas konsumen adalah harga dan
kualitas jasa karena hasil sig-f lebih besar dari 0,05.   Kata kunci : Kualitas Produk, Kualitas Jasa, Harga, Kepuasan dan
Loyalitas Konsumen

06311355 / GURUH SASMITTA  H
PENGARUH ATRIBUT KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PENUMPANG KERETA
API PRAMEKS JURUSAN SOLO-JOGJA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yg dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih jasa Kereta Api
Prameks Jurusan Solo-Jogja dan mengetahui ada tidaknya pengaruh atribut kualitas pelayanan terhadap kepuasan
konsumen penumpang Kereta Api Prameks. Populasi yg digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh penumpang
Kereta Api Prameks di Stasiun Tugu dan Lempuygan. Sampel penelitian ini adalah 106 penumpang yg dianggap telah
cukup mewakili populasi yg diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pada cara ini,
siapa yg akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpul data atau peneliti yg
berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, yaitu penumpang Kereta Api Prameks
Jurusan Solo-Jogja. Alat  analisis yg digunakan adalah Analisis Faktor dan Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yg dipertimbangkan konsumen dalam memilih jasa Kereta Api
Prameks Jurusan Solo-Jogja meliputi Faktor Keandalan yg meliputi datang tepat waktu (Atr 1), berangkat tepat waktu
(Atr 2), tiba sesuai jadwal (Atr 3), pelayanan tiket di stasiun yg cepat (Atr 4), dan tersedianya jadwal pengumuman
jadwal keberangkatan (Atr 5), Faktor Jaminan yg meliputi informasi petugas stasiun yg jelas (Atr 6), informasi petugas
kereta api yg jelas (Atr 7), bagasi (Atr 8), keamanan stasiun (Atr 9), keamanan dalam kereta (Atr 10), dan Faktor Fisik yg
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terdiri dari kondisi gerbong yg bersih (Atr 11), kapasitas tempat duduk (Atr 12), jarak tempat duduk (Atr 13), kerapihan
seragam petugas (Atr 14), keramahan petugas (Atr 15), fasilitas pegangan (Atr 16), tempat duduk yg nyaman (Atr 17),
kondisi jendela (Atr 18), dan kondisi kamar kecil (Atr 19). Hasil analisis Regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
positif dan signifikan faktor-faktor kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini berarti semakin tinggi
faktor kualitas pelayanan yg terdiri dari faktor keandalan, jaminan, dan faktor fisik maka kepuasan pelanggan jasa
Kereta Api Prameks Jurusan Solo-Jogja akan semakin meningkat.
Kata Kunci : Atribut Kualitas Pelayanan dan Kepuasan

D.	AGUS	HARDJITO,	DR.,	M.SI.
07311158 / NISMA ISLAMI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM JII DENGAN KINERJA PORTOFOLIO
OPTIMAL SAHAM LQ-45, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yg signifikan antara kinerja portofolio optimal
saham JII dengan  saham LQ-45 pada periode 2006-2008. Portofolio optimal saham JII dan LQ-45 dibentuk dengan
menggunakan model Indeks Tunggal. Sedangkan metode yg digunakan untuk menilai kinerja portofolio optimal saham
yaitu indeks Sharpe, indeks Treynor dan indeks Jensen. Perbedaan yg signifikan antara kinerja portofolio optimal saham
JII dengan saham LQ-45 dianalisis dengan menggunakan analisis perbandîngan rata-rata yaitu Independent Sample t-
Test dengan bantuan progam SPSS 16.0  for Windows, hasil dari pengujian ini  diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi oleh investor di Bursa Efek Indonesia dan dapat
menambah pengetahuan di bidang keuangan terutama tentang portofolio saham Jenis data yg digunakan adalah data
sekunder yg berupa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yg diambil tiap akhir bulan, suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) setiap minggunya selama tahun 2006, 2007 dan 2008 dan harga saham yg diteliti merupakan harga
saham pada saat penutupan bulanan.  Data tersebut diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2007-
2009 dan dari Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
Dari analisis yg telah penulis lakukan melalui uji hipotesis dengan menggunakan Independent Sample T-test yaitu suatu
alat uji yg menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok, dapat diputuskan bahwa Hipotesis ditolak, yg berarti tidak
ada perbedaan signifikan antara kinerja portofolio optimal saham JII dengan kinerja portofolio optimal saham LQ-45.
Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja portofolio optimal saham JII hampir sama dengan kinerja portofolio optimal
saham LQ-45 baik diukur berdasarkan model Indeks Sharpe, Indeks Treynor dan Indeks Jensen tidak lebih tinggi juga
tidak lebih rendah.
Kata kunci: kinerja portofolio optimal, saham JII dan LQ-45 2006-2008, Portofolio optimal, model Indeks Tunggal, indeks
Sharpe, indeks Treynor, indeks Jensen, Independent Sample t-Test, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Sertifikat
Bank Indonesia (SBI).
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05311041 / KHOIRUNNISA NUR AL-AMIN
HUBUNGAN KEBIJAKAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO
PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2004-2008, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebijakan modal kerja dengan profitabilitas. Penelitian
dilakukan terhadap perusahaan manufaktur go public selama tahun 2004-2008. Dalam penelitian ini kebijakan modal
kerja diproxy dengan siklus konversi kas. Siklus konversi kas merupakan penjumlahan dari periode pengumpulan
piutang, periode konversi persediaan dikurangi periode penunandaan pembayaran utang. Sedangkan profitabilitas
diproxy dengan gross operating profit.
Penentuan perusahan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria: perusahaan manufaktur, terdaftar
di BEI selama periode 2004-2008, dan  laporan keuangannya selama periode 2004-2008 dapat diakses. Berdasarkan
kriteria tersebut didapat 85 perusahaan. Alat analisis yg digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) siklus konversi kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
profitabilitas (b=-1,030; p=0,000<0,05); (2) periode pengumpulan piutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
profitabilitas (b=-0,035; p=0,000<0,05); (3) periode konversi persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
profitabilitas (b=-0,063; p=0,000<0,05); dan (4) periode penundaan pembayaran utang berpengaruh positif dan
signifikan terhadap profitabilitas (b=0,027; p=0,000<0,05).
Kata kunci: gross operating profit, siklus konversi kas, periode pengumpulan piutang, periode konversi persediaan,
periode penundaan pembayaran utang.

06311248 / AZIZAH AYU SIELVIA
PENGARUH DIVIDEN INISIASI DAN DIVIDEN OMISI TERHADAP RETURN SAHAM DI BURSA EFEK
INDONESIA, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dividen Inisiasi dan Dividen Omisi terhadap Return Saham di Bursa
Efek Indonesia. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Dividen yg merupakan bagian dari laba yg dibayarkan kepada
pemegang saham, Pengumuman Dividen sebagai informasi yg digunakan pasar untuk menilai saham yg menggunakan
data bulanan maupun harian untuk menyelidiki abnormal return perusahaan disekitar pengumuman dividen, dan
Return Saham yg signifikan atas pengumuman dividen tercermin dari adanya abnormal return selama periode
peristiwa.
Populasi yg digunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yg listing di Bursa Efek Indonesia dan
masih aktif diperdagangkan. Penulis menggunakan sampel 50 perusahaan, dimana 37 perusahaan sebagai Dividen
Inisiasi dan 13 perusahaan sebagai Dividen Omisi. Sampel penelitian dilakukan dengan metode Purposive Sampling
yaitu penelitian berdasarkan kriteria tertentu sesuai yg dikehendaki oleh peneliti. Tujuan dari pemilihan sampel secara
purposive sampling adalah untuk memperoleh sampel yg representative berdasarkan kriteria yg telah ditentukan.
Hasil analisis pengujian pengumuman dividen pengaruhnya terhadap abnormal return menunjukkan adanya pengaruh
yg signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dengan probabilitas dibawah 0,05. Pengumuman dividend initiations
mempunyai pengaruh positif yg signifikan, sedangkan pengumuman dividend omissions mempunyai reaksi pasar ygn
negativ signifikan. Artinya pengumuman dividend initiations mempunyai sinyal atau kandungan informasi tertentu yg
menyebabkan pasar bereaksi lebih dari keadaan normal terhadap informasi tersebut, sedangkan pengumuman
dividend omissions memepengaruhi investor untuk melepas saham-sahamnya seingga harga saham bergerak menurun
atau terjadi abnormal return yg signifikan.
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03311476 / SOLECHUDDIN
PENGARUH KRISIS DUBAI TERHADAP LIMA NEGARA DI ASIA TENGGARA DENGAN CONTAGION THEORY,
2010 ;
Abstrak:

Dubai Crisis has shocked global stock  exchange indicated by the downward of stock exchange index at stock markets in
Europe and Asia. This study tries to review the effect of Dubai Crisis toward stock return in Indonesia, Singapore,
Malaysia, Thailand and Philippine (contagion theory).
Data used in this study is stock prices  two months before and after Dubai stated that its government was in default or
failure to pay on November 28, 2009. Method used in this study is regressing between origin country and affective
countries.  Result of the analysis showed that the Dubai Crisis was significantly affected the stock price of Malaysia on
the third day with the rate of significance 10%.
Malaysia’s stock price significantly affected the stock price of Singapore on the third day with the rate of significance
1%. It also significantly affected the stock price of Thailand on the first day with rate of significance 10%.
Keyword: Dubai Crisis, Contagion Theory, Stock Return.

05311344 / TAUFIQ ISMAIL
PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 DI
BURSA EFEK INDONESIA, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman dividen terhadap rata-rata abnormal return saham
sebelum dan sesudah pengumuman di perusahaan LQ 45.
Penelitian ini merupakan event study, yaitu penelitian yg mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yg
informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Data yg digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji one samples test dengan menggunakan SPSS.
Sample dalam penelitian ini diambil dari populasi perusahaan-perusahaan yg tergabung dalam indeks LQ 45. pemilihan
sample ini dilakukan dengan purposive sampling, yaitu perusahaan yg mengumumkan pembagian dividen dan masuk
dalam indeks LQ 45 pada periode 2003-2007 dan tidak melakukan kebijakan ataupun pengumuman lainnya yg hampir
bersamaan dengan pengumuman dividen. Berdasarkan kriteria tersebut, pada tahun 2003 terdapat 17 perusahaan,
tahun 2004 terdapat 19 perusahaan, tahun 2005 terdapat 23 perusahaan, tahun 2006 terdapat 25 perusahaan, dan
pada tahun 2007 terdapat 19 yg memenuhi syarat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh pengumuman dividen terhadap rata-rata abnormal return
saham sebelum dan sesudah pengumuman di perusahaan LQ 45 periode 2003-2007 hal ini dibuktikan dengan adanya
rata-rata abnormal signifikan positif pada t-5,t-4 dan t-2 serta rata-rata abnormal negatif signifikan pada t-3. Dan juga
signifikan positif pada t+1. Hal ini membuktikan bahwa pasar modal di bursa efek Indonesia menunjukan bentuk
efisiensi pasar setengah kuat.
Kata Kunci : Pengumuman Dividen, Harga Saham, Abnormal Return
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06311118 / MUHAMMAD TABRANI
ANALISIS EFEK AKHIR PEKAN PADA BURSA EFEK  JAKARTA PERIODE 1 JANUARI 2007-31 DESEMBER 2007,
2010
Abstrak:

Efisiensi pasar, lebih populer disebut Hipotesis Pasar Efisien (HPE) pertama kali diformulasikan oleh Eugene Fama dalam
disertasi doktornya pada tahun 1967. HPE dapat didefinisikan sebagai suatu pasar yg dapat menyesuaikan secara cepat
terhadap informasi baru atau suatu pasar yg mencerminkan secara penuh semua informasi yg tersedia. Namun,
kenyataan yg ada menunjukkan bahwa adanya anomalianomali yg secara teori menentang konsep pasar efisien. Salah
satu anomali adalah anomali akhir pekan (weekend effect anomaly). Anomali akhir pekan menyatakan bahwa harga
saham cenderung naik pada hari Jum’at dan turun pada hari Senin. Oleh karena itu, studi ini meneliti pengaruh akhir
pekan terhadap return saham yg listing di Bursa Efek Jakarta yg bertujuan untuk menganalisis pengaruh akhir pekan
terhadap return saham yg listing di Bursa Efek Jakarta.
Sampel terdiri dari saham-saham yg masuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Jakarta selama bulan Januari-Desember
2007. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Variabel dependen pada pengujian ini adalah
actual return dan abnormal return untuk masing-masing perusahaan. Adapun variabel independen pada pengujian ini
adalah variabel dummy hari perdagangan (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum’at). Penelitian ini menggunakan data
sekunder berupa data harga saham penutupan harian bulan Januari-Desember 2007. Untuk menganalisis pengaruh
akhir pekan terhadap return saham yg listing di Bursa Efek Jakarta digunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa efek akhir pekan tidak terbukti terjadi pada saham indeks LQ-45 dalam Bursa Efek
Jakarta, dimana actual return atau abnormal return hari perdagangan Senin paling rendah dan actual return atau
abnormal return hari perdagangan Jum’at paling tinggi.
Kata kunci: weekend effect, actual return, abnormal return, Bursa Efek Jakarta

06311163 / M. AUDITYA PRIMANANDA
ANALISIS KINERJA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH REVERSE STOCK SPLIT DI BURSA EFEK JAKARTA, 2010
Abstrak:

-

06311413 / SONI CAHYADI
ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO,RETURN ON INVESTMENT, DAN EARNING PER SHARE TERHADAP
RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, Return on Investmen,  dan  Earning  Per  Share
terhadap  Return  saham pada  perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Data yg digunakan adalah data
sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yg dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Populasi
adalah seluruh perusahaan manufakturtahun 2005-2008 sejumlah  172  perusahaan.  Sampel  diambil  dengan  teknik
random  sampling sejumlah  33  perusahaan.  Variabel yg digunakan  untuk  mengukur  kinerja adalah Current Ratio,
Return on Investment (ROI), dan Earning Per Share (EPS). Metode analisis  data yg digunakan adalah  uji  asumsi  klasik,



PERPUSTAKAAN FEUII

38

ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010
analisis  linier berganda,  R2,  uji  t  dan  uji  f.  Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pengujian hipotesis dapat
disimpulakan: (1) Hasil analisis uju F diperoleh nilai F hitung sebesar 264,176.,  dengan signifikasi  sebesar 0,000. Maka
Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian terbukti bahwa secara simultan variabel Current Ratio, Return on
Investment, dan Earning Per Share mempunyai pengaruh yg signifikan. (2) Hasil  analisis uji  t  menunjukan Current
Ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham,  hal  ini ditunjukan dengan t hitung =12,993,  nilai  signifikan
sebesar 0,000 dengan demikian hipotesis kedua penelitian ini terbukti kebenarannya. (3) Return  on  Investment
berpengaruh  signifikan  terhadap  return  saham,  hal  ini ditunjukan dengan t hitung = 19,415, nilai signifikan sebesar
0,000 dengan demikian hipotesis  ketiga  penelitian  ini  terbukti  kebenarannya.  (4)  Earning  Per  Share berpengaruh
signifikan terhadap return saham,  hal  ini  ditunjukan dengan t hitung =8,215,  nilai  signifikan  sebesar  0,000  dengan
demikian  hipotesis  keempat penelitian ini terbukti  kebenarannya. (5) Koefisien determinasi  atau R2 sebesar 0,984.
Hal  ini  berarti  98,4%  variasi  return  saham  dijelaskan  oleh  variasi perubahan faktor-faktor Current Ratio, Return on
Investment,  dan Earning Per Share.  Hasil  penelitian  ini  berarti  secara simultan  dan  parsial  Current  Ratio, Return
on  Investment,  dan  Earning  Per  Share  dapat  mempengaruhi  Return saham.
Kata-kata  Kunci  :  Current  Ratio,  Return  On  Invesment,  Earning  Per  Share,  Return Saham

06311161 / DIMAS ARYO WIBISONO
ANALISIS PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED(EVA), MARKET VALUE ADDED(MVA) DAN ARUS KAS
TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDUSTRI KONSUMSI YG TERDAFTAR DI BEI, 2010
Abstrak:

-

06311172 / M.ZUFRI AFTHONI
ANALISIS PENGARUH EPS,ROA DAN PER TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PD PERUSAHAAN
INDUSTRI PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2005-2008, 2009
Abstrak:

This thesis examined the influence of Analysis Earnings Per Share, On Retrun Assets and Price Earning Ratio To Change
In Stock Price Idustri Mining Company in Jakarta Stock Exchange 2005-2008 period. The main problems in this thesis is
whether the EPS, ROA and PER have an effect on stock prices and to determine how closely the influence of EPS, ROA
and PER on Return Stock Price?
The sample in this study were 19 mining companies on the Jakarta Stock Exchange with the studied aspects of the
financial year 2005-2008 report. There are two research variable is EPS, ROA and PER as the independent variable and
the stock price as a variable bound. By using multiple linear regression analysis.
Statistical test showed that simultaneous factors studied stock price effect on the Jakarta Stock Exchange, and capable
of explaining for 10.3%. And the rest explained by other variables outside of the variable partial test penelitian.Untuk
EPS variables have a significant impact on stock price changes, while the ROA variable and PER did not have a significant
impact on stock price changes
Keyword: Return Price Stock, Earning Per Share, On Retrun Assets and Price Earning Ratio.
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06311124 / LINTANG PUSPANDALU
ANALISIS PENGARUH INSIDER  OWNERSHIP, MARKET RISK, DAN FREE CASH FLOW TERHADAP KEBIJAKAN
DIVIDEN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh  insider ownership, market risk, dan  free cash flow terhadap kebijakan
dividen (dividend payout ratio). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah  dividend payout ratio
sedangkan variabel independen adalah  insider ownership, market risk, dan  free cash flow. Penelitian menggunakan
data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008
dengan teknik purposive sampling dalam pengambilan data. Jumlah sampel yg didapat adalah 35 perusahaan.
Hipotesis yg diajukan dalam penelitian adalah 1)  insider ownership berpengaruh negatif signifikan terhadap  dividend
payout ratio, 2)  market risk berpengaruh negatif signifikan terhadap dividend payout ratio, 3)  free cash flow
berpengaruh positif signifikan terhadap  dividend payout ratio, dan 4)  insider ownership, market risk, dan free cash
flow secara bersama-sama berpengaruh terhadap dividend payout ratio.
Metode analisa yg digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Uji Statistik, Uji Asumsi Klasik, Uji Koefisien
Determinasi, Uji Regresi Linear Berganda, Uji T, dan Uji F. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini
menunjukkan bahwa, hipotesis pertama, yg menyebutkan bahwa  insider ownership berpengaruh negatif signifikan
terhadap dividend payout ratio, diterima dengan arah hubungan yg berbeda. Hipotesis kedua, yg meyebutkan bahwa
market risk berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen, diterima. Hipotesis ketiga, yg meyebutkan
bahwa  free cash flow berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, diterima dengan arah hubungan yg
bebeda. Dan hipotesis keempat yg menyebutkan bahwa  insider ownership, market risk, dan free cash flow secara
bersama-sama berpengaruh terhadap dividend payout ratio, dapat diterima.

06311418 / DENTANIA MAHARANI P.S.
ANALISIS PENGARUH PROFIT., LIKUIDITAS, PERTMBUHN DAN FINANC. LEVERAGE TERHADAP RESIKO
TERJADINYA FINANCIAL DISTRESS PD PERUSH. MANUFAKTUR DI BEJ, 2010 ;
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan dan Financial leverage terhadap Resiko
Terjadinya financial Distress pada Perusahaan Manufaktur yg Terdaftar di Bursa Efek Jakarta  (BEJ) ”. Tujuan penelitian
ini untuk menjelaskan adanya pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan dan Financial leverage terhadap  Resiko
Terjadinya  financial  Distress  secara  parsial  maupun simultan dengan menggunakan metode regresi logit.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data  pooled time (kombinasi dari cross section
dan time series data) yg bersumber   pada  data  laporan  keuangan  tahunan  suatu perusahaan meliputi laporan laba
rugi dan neraca. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purpossive sampling  (secara acak) dimana
sampelnya  adalah  perusahaan  manufaktur yg terdaftar  (listing)  di Bursa Efek Jakarta. Sampel yg digunakan
berjumlah 30 perusahaan manufaktur periodisasi 2001-2005.
Variabel penelitian adalah profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan dan financial leverage sebagai variable independen
dan financial distress sebagai   variabel   dependen.   Metode   pengolahan   data   dan   analisis menggunakan analisis
regresi logit. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji z dengan taraf signifikan 5% sebagai uji hipotesis secara
parsial  dan  Likelihood  ratio  dengan  taraf  signiikan  5%  sebagai  uji hipotesis secara simultan.
Dari hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  profitabilitas dan likuiditas  berpengaruh negative signifikan
terhadap resiko terjadinya financial distress, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap  resiko
terjadinya financial  distress. Sedangkan   financial leverage   berpengaruh   positif   signifikan   terhadap   resiko
terjadinya financial distress. Jika dilihat dari nilai Likelihood ratio, maka profitabilitas,  likuiditas,  pertumbuhan,  dan
financial  leverage  secara bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap resiko terjadinya financial distress.
Kata kunci: Financial distress, Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan dan Financial Leverage



PERPUSTAKAAN FEUII

40

ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010

05311367 / RANGGA SELA
ANALISIS PERBANDINGAN EKSPOSUR TRANSAKSI PEMBAYARAN CICILAN PINJAMAN VALAS ANTARA
MELAKUKAN FORWARD CONTRACT HEDGING DAN TIDAK MELAKUKAN HEDGING, 2009/2010
Abstrak:

-

06311137 / HANINDYA R. UTAMI
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI KELOMPOK KAJIAN EKONOMI KANTOR BANK
INDONESIA (KBI) YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Laporan magang ini berjudul “Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Kelompok Kajian Ekonomi Kantor Bank
Indonesia (KBI) Yogyakarta”. Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan
prinsip-prinsip GCG di Kelompok Kajian Ekonomi KBI Yogyakarta. Pada dasarnya BI telah memiliki rumusan prinsip GCG
yg berlaku untuk intern BI sehingga prinsip tersebut dibandingkan dengan prinsip GCG berdasarkan teori. Data dianalisa
dan diberikan usulan desain baru yg membantu karyawan dalam menilai bagaimana pelaksanaan prinsip tersebut yg
dilihat dari pelaksaan tugas pokok.  Bank Indonesia berawal dari pendirian De Javache Bank sebagai bank sirkulasi pada
masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1898. Pada tahun 1953, Undang-undang pokok BI (UUPBI) menetapkan
BI sebagai bank sentral Republik Indonesia menggantikan De Javache Bank. Setelah berjalan selama 46 tahun,
Pemerintah mengeluarkan UU RI nomor 23 tahun 1999 tentang BI yg menetapkan kedudukan BI sebagai lembaga
negara yg independen. DPR mengesahkan UU RI nomor 3 tahun 2004 berkaitan dengan amandemen beberapa pasal
dalam UU RI nomer 23 tahun 1999.  Pelaksanaan Magang di Kantor Bank Indonesia (KBI) Yogyakarta pada hari selasa
tanggal 13 Oktober 2009 dan berakhir pada hari Senin tanggal 23 November 2009. Penulis ditempatkan di dua bidang
yaitu Bidang Ekonomi Moneter di bagian Kelompok Kajian Ekonomi (KKE) serta di Bagian Sumber daya Manusia (SDM).
Selama berada di KKE, Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan staf KKE. Setelah itu data
dianalisis dan disimpulkan. Pendekatan yg digunakan adalah pendekatan mengenai penerapan GCG di KKE dinilai dari
pelaksanaan tugas pokok KKE.  Penulis merekomendasikan usulan desain baru kepada KBI Yogyakarta khususnya pada
Kelompok Kajian Ekonomi hendaknya melakukan penilaian terhadap penerapan GCG dan mengkoreksi kebijakan-
kebijakan demi kesempurnaan penerapan prinsip-prinsip GCG di KBI Yogyakarta. Faktor pendorong dalam pelaksanaan
program magang adalah keinginan penulis bekerja dalam Kantor Bank Indonesia Yogyakarta sebagai latihan
menghadapi dunia kerja yg sebenarnya, Faktor Penghambat dalam pelaksanaan program magang adalah keterbatasan
waktu Penulis dalam melaksanakan magang dan kurangnya referensi tentang magang di kampus Fakultas Ekonomi
jurusan Manejemen UII. Masukan  untuk mahasiswa magang berikutnya adalah carilah informasi yg lengkap dan
lakukan persiapan yg cukup untuk menjalankan magang.
Kata Kunci  :  Good Corporate Governance
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06311391 / NEVSI  RIZKI HERINE PUTRI
PENGARUH LEVEL LEVERAGE OPERASI DAN LEVEL LEVERAGE KEUANGAN TERHADAP RISIKO
SISTEMATIS(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR), 2009
Abstrak:

Untuk menambah laba perusahaan, seorang manajer perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan leverage.
Leverage adalah penggunaan biaya tetap dalam upaya meningkatkan laba. Leverage ada dua macam leverage operasi
dan leverage keuangan. Yg mana penggunaannya akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya risiko dan laba yg
akan didapatkan.  Studi ini meneliti tentang pengaruh leverage operasi dan leverage keuangan terhadap risiko
sistematis studi pada perusahaan manufatur yg terdaftar di LQ-45. Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengetahui
pengaruh leverage operasi dan leverage keuangan terhadap risiko sistematis. Metode penelitian yg digunakan adalah
dengan menganalisis besarnya risiko sistematis masing-masing perusahaan, menganalisis besarnya tingkat leverage
operasi dengan analisis degree of operating leverage (DOL), menganalisa besarnya tingkat leverage keuangan dengan
analisis degree of finance leverage (DFL).   Hasil dari perhitungan tingkat leverage operasi yg diukur dengan
menggunakan rasio antara persentase perubahan net operating income dengan perubahan net sales menunjukan
bahwa terdapat pengaruh positif signifikan terhadap risiko sistematis. Sedangkan hasil dari perhitungan tingkat
leverage keuangan yg diukur dengan menggunakan rasio antara persentase perubahan earning per share dengan
persentase perubahan earning before interest and taxes menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan
terhadap risiko sistematis. Sedangkan secera simultan leverage operasi dan leverage keuangan berpengaruh signifikan
terhadap risiko sistematis. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil yg sama dan juga berbeda dengan hasil
penelitian ini. Faktor–faktor yg mungkin menyebabkan ketidaksamaan ini meliputi metode penelitian yg berbeda,
sampel dan alat analisis pengukuran variabel yg berbeda.

03311366 / SURYA ADI WIBAWA
STUDI KOMPARASI CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN ASING DAN NONASING (STUDI PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YG LISTING DI BEJ TAHUN 2005-2007), 2009 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penerapan  corporate governance pada perusahaan asing dan non asing.
Hipotesis penelitian ini, Diduga ada  perbedaan yg signifikan rata-rata  Debt to Equity Ratio  (DER) pada perusahaan
asing dengan perusahaan non asing selama periode 2005-2007, dan di duga ada perbedaan yg signifikan rata-rata
Return On Equity  (ROE) pada perusahaan asing dengan perusahaan non asing selama periode 2005-2007.
Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yg listing di BEJ pada periode 2005-2007. Sampel dalam
penelitian ini, adalah sebanyak 25 asing  dan 27  perusahaan  non asing. Teknik analisis yg digunakan adalah
Independen Sample t Test  pada tingkat signifikansi sebesar 0,05 %. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui ada
tidaknya perbedaan pada kedua kelompok sampel tersebut.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada  perbedaan yg signifikan rata-rata Debt To Equity Ratio  (DER)
pada perusahaan  asing dengan non asing, sehingga corporate governance jika ditinjau pada keputusan pendanaan
(financing decision) yg dilakukan pada perusahaan  asing dan non asing  tidak terdapat perbedaan selama periode
2005-2007. Selain itu, tidak ada  perbedaan yg signifikan rata-rata Return On Equity (ROE) pada perusahaan asing
dengan non asing  selama periode 2005-2007. sehingga  corporate governance  menurut
tinjauan tingkat profitabilitas pada perusahaan asing dan non asing tidak terdapat perbedaan selama periode 2005-
2007.
Kata kunci : Corporate governance,  Perusahaan Asing dan Perusahaan Non Asing
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06311017 / AYU RIZKY TOMMY LIA SARI T. AR
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS KULIT PADA PT. ADI SATRIA ABADI DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul ” Analisis Pengawasan Kualitas Kulit Pada PT. Adi Satria Abadi di Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah pengawasan kualitas yg dilakukan perusahaan tersebut telah baik atau tidak  dan juga untuk
mengetahui seberapa besar penyimpangan kualitas yg terjadi pada perusahaan tersebut. Pengawasan kualitas adalah
alat bagi manajemen untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas produk yg dihasilkannya dan tujuan dari
pengawasan adalah agar barang yg dihasilkan sesuai dengan standar yg telah ditetapkan perusahaan sehingga apabila
barang yg dihasilkan berkualitas maka citra perusahaan semakin bagus.
Penelitian yg dilakukan terhadap perusahaan kulit ” PT. Adi Satria Abadi” mengambil Populasi produk kulit Cabbaretta
dan produk Batting dengan pengambilan sampel selama 30 hari sebanyak 100 lembar tiap produknya. Metode yg
digunakan untuk menganilisis permasalahan yg terjadi adalah Control Chart, sehingga dapat diketahui proporsi dan
tingkat kerusakan yg terjadi. Metode Control chart yg digunakan adalah X chart yg digunakan untuk mengukur variabel
produk yg terdiri dari tebal dan kemuluran kulit dan P chart yg digunakan untuk mengukur atribut produk seperti
keadaan organoleptiknya.  Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata masih banyak terdapat produk –
produk yg tidak sesuai dengan standar yg telah ditetapkan oleh perusahaan hal ini disebabkan oleh kurangnya ketelitian
karyawan dan keterampilan karyawan dalam proses produksi serta kualitas bahan baku yg kurang bagus yg dapat
berpengaruh pada kualitas kulit yg dihasilkan, selain itu proses produksi juga dapat menjadi penyebab kerusakan seperti
kuatnya tekanan tekanan air, reaksi kimia yg terjadi, dan kuatnya penarikan pada proses stacking dan toggling.

06311005 / ARIF HIDAYATULLAH
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK BATU ALAM (GRANIT) PADA PT. BINTANG MULYA MANDRI
JAYA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul ” Analisis Pengawasan Kualitas Produk Batu Alam (Granit) Pada PT Bintang Mulya Mandiri Jaya”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas produk dan produk cacat dalam proses produksi.
Data yg digunakan penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari responden atau obyek yg diteliti yaitu dengan
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu data yg digunakan penelitian adalah data sekunder yg
diperoleh dari sumber lain yg berfungsi sebagai data pendukung, buku-buku atau literatur yg berkaitan. Adapun
pengambilan sampel peneliti datang langsung ke lokasi untuk melihat langsung proses produksi dan mencari apa yg
menjadi faktor-faktor penyebab produk cacat ke PT Bintang Mulya Mandiri Jaya. Sampel yg diambil sebanyak 100
lembar.
Metode analisis data yg diggunakan adalah secara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yaitu menggunakan
metode statistical quality control atau pengawasan kualitas secara statistik. Sedangkan metode kualitatif yaitu
menggunakan metode diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa.Pengujian hipotesis menggunakan analisis P-Chart
dengan taraf signifikansi 5%.  Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produksi bulan Oktober dan November 2009
menunjukkan tidak ada titik diluar batas pengawasan  UCL dan LCL. Diketahui mean proporsi cacat bulan Oktober
sebesar 3,3% yg berarti 3,3% < 5% dan mean proporsi cacat untuk bulan November sebesar 2,8%yg berarti 2,8% < 5%.
Sehingga dapat diketahui pengawasan yg ditetapkan perusahaan sudah cukup bagus karena rata-rata kerusakan produk
masih dibawah batas standar yg ditetapkan oleh perusahaan.   Kata Kunci :produk cacat
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06311417 / ANGIA RISTI
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK SARUNG TANGAN GOLF PADA PT. ASA (ADI SATIRA ABADI)
DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Pengawasan kualitas merupakan suatu aktivitas  ( manajemen perusahaan ) untuk menjaga dan mengarahkan agar
kualitas produk dan jasa perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yg telah direncanakan oleh setiap perusahaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kerusakan  atau kecacatan yg terjadi pada produk masih dapat di
toleransi, kemudian untuk mengetahui jenis kerusakan yg sering terjadi pada produk sarung tangan golf  PT. ASA  ( Adi
Satria Abadi ) , dan juga mengetahui faktor-faktor apa saja yg menyebabkan terjadinya kerusakan  atau kecacatan
dalam produk sarung tangan yg ada di PT. ASA tersebut.
Sampel yg digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yg karakteristiknya hendak diselidiki dan
dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Yg menjadi sampel adalah sarung tangan golf yg diproduksi selama
periode bulan September 2009 sampai dengan bulan November 2009.
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yg berkaitan dengan proses seperti bahan dan alat yg
dipergunakan, jumlah produk yg dihasilkan, jenis-jenis produk yg dihasilkan, standar kualitas bagi produk yg dihasilkan
dalam jumlah produk rusak atau cacat tiap kali berproduksi.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kualitas produksi dalam setiap proses produksi
sarung tangan golf  pada PT. ASA  ( Adi Satria Abadi )  cukup baik. Prosentase kerusakan atau kecacatan setiap proses
produksi sarung tanagan golf masih berada dibawah toleransi keruskan yg telah ditetapkan oleh perusahaan. Faktor-
faktor yg menjadi penyebab terjadinya kerusakan atau kecacatan adalah sumber daya manusia, lingkungan, bahan
baku, metode kerja, sedangkan  kerusakan yg sering terjadi pada proses pembuatan sarung tangan golf adalah meleset,
dedel, tidak oval, jahitan tidak rapi, benang sisa, dan kotor.

04311421 / NORMA DWI SARTIKA SGR
EVALUASI PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI UNTUK MENGOPTIMALKAN KEUNTUNGAN PADA
GLEMPO SILVER DI YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

-
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07311194 / MOCHAMAD BRIAN ADAM
ANALISIS MINAT PETANI TERHADAP PENGGUNAAN TRAKTOR MESIN SEBAGAI PENGGANTI BAJAK
TRADISIONAL PENGOLAH TANAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Minat Petani Terhadap Penggunaan Traktor Mesin Sebagai Pengganti Bajak Tradisional
Pengolah Tanah di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh positif sikap dan
norma subyektif, terhadap minat, serta mengidentifikasi pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap traktor mesin.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada para
petani di Kabupaten Banjarnegara. Pengambilan sampel dengan menggunakan  teknik  convenience sampling  dimana
sampelnya adalah setiap petani yg belum atau pernah menggunakan traktor mesin. Sampel yg 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 traktor mesin sebagai pengganti bajak tradisional pengolah tanah dengan indedks 8,51.
Sedangkan norma subyektif terhadap pengunaan mesin traktor sebagai pengganti bajak tradisional pengolah tanah
adalah dengan indeks 6,49 . Analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa, uji F menghasilkan sig sebesar 0,000 yg
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. Norma subyektif sebagai variabel dominan yg mempengarui minat
dengan r2 sebesar 0,169.
Sedangkan untuk uji asumsi klasik dapat diperoleh hasil bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinieritas,
tidak terjadi  heterokedasitas, memiliki data yg berdistribusi normal,  dan  memiliki hubungan antar variabel
independent dengan dependen bersifat linier
Kata kunci : Sikap, Norma subyektif, Minat

07311191 / DONI  FAHRIN
ANALISIS MINAT PETANI TERHADAP PENGUNAAN TRAKTOR MESIN SEBAGAI PENGGANTI BAJAK
TRADISIONAL PENGOLAH TANAH DI CIREBON, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Minat Petani Terhadap Penggunaan Traktor Mesin Sebagai Pengganti Bajak Tradisional
Pengolah Tanah di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh positif  sikap dan norma
subyektif,  terhadap minat, serta mengidentifikasi pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap traktor mesin.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada para
petani di Kabupaten Cirebon. Pengambilan sampel dengan menggunakan  teknik  convenience sampling  dimana
sampelnya adalah setiap  petani yg belum atau pernah menggunakan traktor mesin. Sampel yg digunakan adalah 96
orang responden. Variabel penelitiaanya adalah Sikap Petani (X1), Norma subyektif (X2), dan Minat (Y).
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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  6,47. Sedangkan norma subyektif terhadap
pengunaan mesin traktor sebagai pengganti bajak tradisional pengolah tanah adalah dengan indeks 6,70 . Analisis
regresi linier berganda menyatakan bahwa, uji F menghasilkan sig sebesar 0,000 yg 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. Norma subyektif sebagai variabel dominan yg mempengaruhi minat dengan r2 sebesar 0,208.
Sedangkan untuk uji asumsi klasik dapat diperoleh hasil bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinieritas,
tidak terjadi  heterokedasitas, memiliki data yg berdistribusi normal,  dan  memiliki hubungan antar variabel
independent dengan dependen bersifat linier.
Kata kunci : Sikap, Norma subyektif, Minat

04311522 / ABD. A,LA AL KHAITOMI
ANALISIS PENGARUH SERVICE QUALITY, DAN HARGA, TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS
KONSUMEN RUMAH SAKIT UMUM SELONG LOMBOK TIMUR, 2010
Abstrak:

-

05311026 / RISANG SATRIA PAMUNGKAS
PENGARUH KEPERCAYAAN, KEPUASAN PELANGGAN DAN NILAI PERSEPSI TERHADAP LOYALITAS DAN
KOMITMEN PELANGGAN SABUN SHINZUI DI KECAMATAN DEPOK, 2010 ;
Abstrak:

-

06311002 / SAFRI RAHMAN HAMID
UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN JASA BRI KCP SETURAN PLAZA YOGYAKARTA DLM UPAYA
MENJAGA DAN MENINGKATKAN KEPUASAN & LOYALITAS NASABAH, 2010
Abstrak:

Laporan akhir magang ini berjudul “Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Seturan Plaza Yogyakarta Dalam Upaya Menjaga Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah”. Kegiatan magang ini
dilakukan di BRI KCP Seturan Plaza Yogyakarta. Tujuan kegiatan magang ini untuk penulis ingin mengetahui secara
langsung bagaimana kualitas pelayanan jasa Bank Rakyat Indonesia KCP Seturan Plaza Yogyakarta untuk menjaga
kepuasan dan loyalitas nasabahnya.
Selama penulis melakukan kegiatan magang di BRI KCP Seturan, penulis mendapati beberapa permasalahan yg
menygkut tugas-tugas pokok Bagian Front Liner. Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas Bagian Front
Liner maka seluruh staf dilengkapi oleh sarana dan prasarana, misalnya saja berkaitan dengan penggunaan teknologi,
khususnya pada pengunaan komputer, ruang tunggu untuk nasabah dalam hal ini yg berkaitan dengan tempat duduk
untuk nasabah yg kadang kala terasa kurang ketika nasabah yg melakukan transaksi di BRI KCP Seturan Plaza sedang
ramai-ramainya sehingga membuat nasabah terpaksa berdiri karena tidak kebagian tempat duduk, minimnya jumlah
Teller dan Customer Service yg ada di BRI KCP Seturan Plaza Yogyakarta sehingga mereka kadang kala merasa kerepotan
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untuk melayani nasabah ketika jumlah nasabah yg melakukan transaksi di BRI KCP Seturan Plaza sedang
banyakbanyaknya, kondisi tersebut membuat pelayanan kepada nasabah menjadi kurang efisien. Ruang ATM terkadang
keliatan kotor yg disebabkan banyak slip yg berserakan dilantai.
Sedangkan dimensi yg berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah BRI KCP Seturan Plaza Yogyakarta  adalah
dimensi Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empati. Berdasarkan persoalan yg penulis temukan
selama melakukan kegiatan magang adapun serangkaian langkah yg dapat ditempuh adalah sebagai berikut: 1. Usaha
prioritas penanganan lebih ditekankan pada penambahan fasilitas fisik bank seperti ruangan ber AC yg sejuk, fasilitas
ruang tunggu yg nyaman, dan fasilitas lainnya sehingga mampu memberikan daya tarik yg kuat bagi nasabah.
2. Pihak bank harus tanggap / respect terhadap setiap peluang yg ada di daerah Yogyakarta sehingga mampu menarik
jumlah nasabah baru secara maksimal, dengan cara menonjolkan kelebihan-kelebihan yg dimiliki bank serta
memperbaiki kelemahan-kelemahan yg ada, terutama pada kualitas SDM misalnya dengan mengadakan pelatihan-
pelatihan (pendidikan) secara rutin, serta meningkatkan inovasi teknologi informasi (komputerisasi), yg selama ini BRI
masih dirasa ketinggalan dibandingkan dengan Bank-Bank swasta seperti BCA, Mandiri.
3. Untuk mengatasi segala persoalan yg ada diperlukan sinergi antara pimpinan dengan bawahan, dengan adanya
sinergi antara pimpinan dan bawahan diharapkan akan muncul ide-ide baru yg dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi
dalam pengambilan keputusan.
Kata kunci:  Nasabah; Layanan; Kepuasan; Loyalitas

MURWANTO	SIGIT,	DRS.,	MBA
06311405 / NUR AHMAD ABIDIN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN INDOSAT STUDI
KASUS PADA PELANGGAN INDOSAT KABUPATEN SLEMAN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh keandalan (reliability), respon dan cara pemecahan masalah (response
to and remedy problems), pengalaman karyawan (sales experience) dan kemudahan dan kenyamanan (convenience of
acquisition) terhadap loyalitas pelanggan Indosat. Hipotesis yg selanjutnya diajukan dalam penelitian ini adalah 1)
Keandalan (reliability) berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Indosat, 2) Respon dan cara pemecahan
masalah (response to and remedy problems) berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Indosat, 3) Pengalaman
karyawan (sales experience) berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Indosat dan 4) Kemudahan dan
kenyamanan (convenience of acquisition) berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Indosat.   Populasi
penelitian ini adalah semua pelanggan pengguna Indosat, baik IM3, Mentari, Matrix, Starone dan IM2 yg selanjutnya
diambil 100 orang responden sebagai sampel dalam penelitian. Dalam pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan
teknik pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling technique), yaitu pengambilan sampel serta informasi dari
anggota populasi yg didasarkan pada kriteria tertentu. Data diambil dengan menggunakan kuesioner berskala Likert.
Hasil analisis data dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa variabel Keandalan
(reliability) dan Kemudahan dan kenyamanan (convenience of acquisition) berpengaruh positif secara signifikan
terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai p – value t masing – masing adalah 0,002 dan 0,000. Sedangkan variabel
respon & cara pemecahan masalah dan variabel pengalaman karyawan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan
Indosat karena nilai p – value t > 0,05 yaitu masing – masing 0,875 dan 0,054. Hasil penelitian ini juga menunjukkan
bahwa koefisien determinasi adalah 47% dan model akhir regresi adalah Y = 2,728 + 0,163 X1 + 0,019 X2 + 0,410 X3 +
0,786 X + e.
Kata Kunci: Kepuasan Pelanggan, Loyalitas Pelanggan
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06311081 / ETHA NURAL ARIANI
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN DAN CITRA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA MINI MARKET
NABILA, DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Minimarket merupakan suatu tempat usaha yg menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yg dapat diperoleh
dengan mudah dan cepat. Oleh sebab itu, minimarket juga harus memberikan pelayanan yg baik dan menarik para
konsumennya. Pengalaman konsumen merupakan faktor terpenting yg mempengaruhi citra minimarket. Citra positif
akan menimbulkan harapan positif kepada konsumen, harapan positif tersebut akan menimbulkan kepuasan
konsumen, dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan loyalitas pada diri konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, yg digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh
positif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan
non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yg tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Cara pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan
purposive accidental sampling yaitu memilih anggota–anggota sampel yg sesuai dengan kriteria tertentu.
Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana citra dan kepuasan pelanggan
berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada usaha minimarket. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan obyek
mini market Nabila yg berada di daerah Bantul. Penulis menggunakan obyek tersebut dikarenakan mini market tersebut
telah berdiri lama, dan telah mendirikan  tiga minimarket di daerah Yogyakarta. Hasil Penelitian ini adalah Citra
minimarket dan Kepuasan Pelanggan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas pada usaha
minimarket Nabila.
Saran yg diusulkan adalah pihak mini market selalu menampilkan  desain interior yg tampak serasi misalnya warna-
warna tembok yg digunakan dalam ruangan sesuai dengan paralatan interior yg ada, tata letak barang harus dibuat
serapi mungkin dan menarik. Manajemen minimarket dalam menetapkan harga tidak terlalu mahal, bahkan diusahakan
harga lebih rendah dibanding dengan minimarket lainnya yg berada disekitarnya dengan harapan konsumen puas
dengan harga atau biaya produk yg tersedia di minimarket Nabila, selain itu
minimarket agar selalu terjaga kebersihan, dan kerapian minimarket ini dapat dilakukan dengan cara para pegawai yg
selalu memperhatikan kebersihan ruangan maupun luar ruangan serta para pegawai yg selalu merapikan barang yg ada
didalam minimarket.
Kata Kunci: citra, kepuasan, loyalitas, mini market.

06311065 / ABDUL ROZZAQ
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN TELEPON SELULAR MEREK
NOKIA DI KAB. SLEMAN YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui kepuasan konsumen tehadap atribut produk telepon selular meren Nokia di
Kabupaten Sleman Yogyakarta.  Variabel penelitian terdiri dari Independen Variabel adalah sejumlah faktor yg
menentukan  atau  mempengaruhi faktor  lain,  termasuk  independen   variabel  (variabel bebas). Dan Dipenden
Variabel adalah  faktor yg ada atau muncul yg dipengaruhi  dan ditentukan oleh adanya variabel  bebas.  Variabel
dalam penelitian ini terdiri dari Kepuasan Konsumen dan Atribut Produk.Atribut dalam penelitian ini terdiri dari:
produk, harga, promosi dan Distribusi.
Populasi  adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan  waktu dengan kualitas tertentu yg akan diamati
atau diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah  Masyarakat  di  Yogyakarta yg pernah  menggunakan  atau  sedang
menggunakan  telepon selular merek Nokia.  Sampel  adalah sebagian populasi  dalam hal ini sebanyak 100 orang yg
sedang menggunakan Nokia.  Dengan  menggunakan kuesioner yg telah disebarkan  kemudian dilakukan analisis data.
Analisis statistik yg digunakan dalam penelitian ini adalah :  Uji Regresi Linear Berganda untuk menguji  hipotesis
penelitian  ini  digunakan  metode  statistik  regresi  berganda  (multiple regression).  Untuk mengetahui  kebenaran
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hipotesis,  maka perlu dilakukan uji  statistik  berupa Uji t, Uji F dan koefisien determinasi (R). Uji Asumsi Klasik
menyatakan bahwa terdapat  atau  tidak  penyimpangan  asumsi  klasik yg dapat  terjadi  dalam penggunaan  model
Regresi  Linier  Berganda  yaitu  Multikolinieritas,  Heteroskedasitas.
Nilai  t-hitung  masing-masing  variabel  adalah  sebesar  3,017  dengan  tingkat  probabilitas  sebesar  0,003,  variabel
harga terhadap kepuasan sebesar  2,161 dengan arah  negatif  dan  tingkat  probabilitas  sebesar  0,024,  variabel
promosi  terhadap  kepuasan  sebesar  2,410  dan  tingkat  probabilitas  sebesar  0,018,  variabel  diatribusi  terhadap
kepuasan sebesar 1,928 dan tingkat probabilitas sebesar 0,039. Nilai f-hitung sebesar  6,201  dengan  tingkat
signifikansi  sebesar  0,000.  Sedangkan  koefisien  determinasi yg terbentuk  adalah  sebesar  57,0% yg artinya
pengaruh yg terbentuk  oleh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  sebesar  57,0%,  sedangkan sisanya  sebesar
43,0%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain yg berada  diluar  persamaan.Variabel yg paling  dominan  mempengaruhi
kepuasan  konsumen pengguna telepon seluler merek Nokia adalah variabel produk, karena jika dilihat dari
standardized coefficients beta,  variabel  produk memiliki  beta yg paling besar  dari  pada yg lainnya.
Kata kunci: Bauran Pemasaran, Kepuasan Konsumen

06311385 / AGUNG WAHYU PAMBUDHI
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN
SEPEDA MOTOR YAMAHA DI KABUPATEN SLEMAN, 2010
Abstrak:

Latar belakang dalam penyusunan skripsi ini adalah adanya perkembangan dunia usaha yg semakin meningkat seiring
dengan perkembangan teknologi pada saat ini mengakibatkan munculnya produk-produk baru dari berbagai
perusahaan. Yamaha merupakan salah satu sepeda motor pabrikan jepang yg memiliki tingkat pengembangan produk
paling signifikan dari tahun ketahun, sehingga perlu diketahui pengaruh atribut produk dari sepeda motor Yamaha
tersebut dalam menciptakan keuggulan dan kemampuannya didalam memberikan daya tarik bagi konsumen untuk
memutuskan pembelian.
Pada skripsi ini, penulis meneliti tentang pengaruh atribut produk terhadap keputusan konsumen dalam pembelian
sepeda motor Yamaha di kabupaten Sleman. serta menganalisis ada/tidaknya atribut produk yg paling dominan dalam
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen berdasarkan karakteristikya yaitu gender, usia, penghasilan, pekerjaan,
dan pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu para pengguna sepeda
Motor Yamaha di Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel
sebanyak 96 responden.
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 yg dianggap mempengaruhi para konsumen untuk melakukan pembelian
sepeda motor Yamaha, variabel itu meliputi: harga, produk feature, kualitas, dan brand image.
Berdasarkan analisis Regresi linear berganda yg dilakukan, diketahui bahwa atribut produk yg terdiri dari harga, produk
feature, kualitas, dan brand image mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian
produk sepeda motor Yamaha. Dari hasil analisis korelasi parsial dinyatakan bahwa variabel produk feature mempunyai
pengaruh paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen sepeda motor Yamaha di kabupaten
Sleman.
Kata Kunci : Atribut Produk, Keputusan Pembelian.
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04311173 / M IRFAN ISLAMY
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP MINAT BELI HANDPHONE BLACKBERRY (STUDI KASUS
PADA MAHASISWA FE UII), 2009/2010
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Atribut Produk Terhadap Minat Beli Handphone Blackberry” (Study
Kasus  Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia ). Adapun penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi pengaruh beberapa atribut produk terhadap minat beli konsumen. Serta mengetahui variable yg paling
dominant terhadap keputusan konsumen dalam pembelian Handphone Blackberry.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan sebanyak 100 responden, teknik pengumpulan datanya adalah
dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah harga (X1), desain (X2), teknologi (X3), kualitas produk (X4),dan
layanan purna jual (X5) serta Minat beli (Y) Data diuji validitasnya dengan menggunakan korelasi Pearsont
ProducMoment, dan untuk menguji tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan Crobachis Alpha dan kemudian data
diolah dengan analisis Regresi Linear Berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf
signifikansi sebesar 5 %.Peneliti menggunakan alat bantu SPSS versi 14.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan atribut produk yg terdiri dari  harga,
desain, teknologi, kualitas produk, dan layanan purna jual secara serentak maupun parsial terhadap minat beli
konsumen terhadap produk ponsel Blackberry di FE UII, Yogyakarta. Kemudian Atribut Teknologi ternyata mempunyai
pengaruh dominan terhadap minat beli konsumen terhadap produk Blackberry.
Keyword:, minat beli, atribut produk, regresi linier berganda, Blackberry

04311488 / DESVIEN REVIARMEKO DESTYANI VRANTO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN WARUNG INTERNET 12
NET WONOSOBO, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini mengambil judul “ Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasaan Konsumen Warung Internet
I2Net Wonosobo“. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan
terhadap kepuasan Konsumen dan untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan paling dominan mempengaruhi
kepuasan Konsumen warung internet I2 net Wonosobo. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan metode
statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian yg dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yg tepat. Metode
deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan
komputer melalui program SPSS.  Populasi penelitian disini adalah pengguna jasa Warnet I2 Net di Wonosobo yg sedang
menggunakan fasilitas dari jasa warnet I2 Net wonosobo. Sampel yg digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
Convenience sampling. Penulis juga menyebarkan kuesioner kepada 96 responden. Alat analisis yg digunakan adalah
Regresi Linier Berganda yaitu untuk menguji ada tidaknya pengaruh dimensi kualitas pelayanan dengan keseluruhan
kualitas pelayanan terhadap kepuasan Konsumen. Dan manakah diantara variabel tersebut yg paling memiliki pengaruh
dominan digunakan uji koefisien korelasi parsial.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yg signifikan
antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan variabel daya tanggap mempunyai pengaruh paling
dominan terhadap kepuasan konsumen di Warung Internet I2 net Wonosobo.
Kata kunci : Pengaruh, Kualitas pelayanan, Kepuasan
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05311053 / SINATRIA WISNUAJI
ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN TENTANG PENGARUH SELEBRITI PADA IKLAN TELEVISI UNTUK KARTU
SELULER INDOSAT (IM3) DI DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari atribut selebriti yg terdiri dari Attractiviness, Expertise,
Trustworthiness, Power, dan Advertising Believability dalam iklan di televisi untuk iklan kartu seluler Indosat (IM3) pada
konsumen di Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel tersebut
terhadap persepsi konsumen, peneliti menyebarkan kuisioner di Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta. Sampel pada
penelitian ini sebanyak 100 responden.
Dari hasil penghitungan dapat diketahui bahwa kelima variabel yg terdiri dari Attractiviness, Expertise, Trusworthiness,
Power, dan Advertising Believability terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi konsumen. Sedangkan
variabel yg paling dominan berpengaruh terhadap persepsi konsumen adalah variabel Attaractiviness (Daya Tarik). Hal
ini dapat dilihat dari perhitungan koefisien determinasi parsial yg menunjukkan nilai sebesar 7,4% pada variabel
Attractiviness.
Kata Kunci : Attractiviness, Expertise, Power, Trusworthiness, Advertising Believability, dan Persepsi Konsumen

03311116 / YOGA ZUCHRIONO
ANALISIS SIKAP DAN MINAT MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UII TERHADAP BANK SYARIAH MANDIRI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

-

06311079 / AGNIAR SHANTY KUSUMA W
PENGARUH CELEBRITY ENDORSER (TESSA KAUNANG) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIANSEPEDA
MOTOR YAMAHA MOI PADA KONSUMEN YAMAHA MIO DI KOTA YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Sejak diluncurkannya Yamaha Mio pada tahun 2003, sepeda motor ini sudah menarik hati para konsumen sepeda
motor bebek matic. Merek ini terlihat memiliki potensial yg kuat untuk menggoyg Market Leader. Yamaha cukup sabar
untuk menggoyg pelan-pelan pasar motor di Indonesia. Disaat merek lain inovasinya kurang dinamis, Yamaha mampu
memunculkan sepeda motor khusus perempuan yg aerodinamis, yaitu sepeda motor Yamaha “Mio”. Sepeda motor ini
menjadi pelopor skutermatik di Indonesia, dan merek lain pun meniri seperti Suzuki dengan skuter Spin dan Honda
dengan skuter Vario. Partisipasi dari selebriti endorser untuk menunjang keuntungan bisnis juga sangat penting dalam
menyampaikan informasi kepada konsumen, seperti halnya produk Yamaha yg menggunakan Dedi Mizwar, Didi Petet,
Komeng, dan Tessa Kaunang. Partisipasi selebriti sebagai iklan terbaru merupakan dari bagian bisnis modern. Pada iklan
Yamaha Mio sendiri juga menggunakan selebriti endorser yaitu Tessa Kaunang yg dianggap mewakili karakter produk
tersebut sebagai sepeda motor kaum wanita yg gesit, lincah, dan bergaya, sesuai dengan slogannya “Wanita jangan
mau ketinggalan”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel Tessa Kaunang (Keahlian,
Kepercayaan, Kredibilitas, dan Daya Tarik) dan variabel yg paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian
Yamaha Mio oleh konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik conveniance sampling
dengan responden sebanyak 96 responden yg menyaksikan taygan iklan Yamaha Mio serta melakukan pembelian
Yamaha Mio. Alat análisis yg dipakai menggunakan regresi linier berganda dan korelasi linier berganda.
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Regresi linier berganda dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh variabel Tessa Kaunang yg memberikan
sumbangan terbesar dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Sedangkan korelasi linier berganda dimaksudkan
untuk mengetahui keeratan antara suatu variabel dengan varaiabel  lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Variabel Kredibilitas, Keahlian, Kepercayaan, dan Daya Tarik,
secara bersama-sama mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio
pada konsumen Yamaha Mio di Kota Yogyakarta, terbukti. (2) secara parsial variabel Kredibilitas, Keahlian, Kepercayaan,
dan Daya Tarik, mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio pada
konsumen Yamaha Mio di Kota Yogyakarta, terbukti. (3) variabel Daya Tarik merupakan variabel yg paling berpengaruh
terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio di Kota Yogyakarta.
Kata Kunci : selebriti endorser, keputusan pembelian.

04311238 / NIRWANSYAH PUTRA NST
PENGARUH ENDORSER SELEBRITIS TERHADAP MINAT PEMBELIAN PRODUK, 2010
Abstrak:

Penggunaan selebritis sebagai endorser dilakukan sebagai salah satu bentuk komunikasi massa Dalam mendorong
pembelian pada produk tertentu. Sabun mandi Lux menggunakan Luna Maya sebagai endorser dalam iklannya
Penelitian ini mencoba meneliti permasalahan yg berhubungan dengan penggunaan selebritis sebagai endorser
(pendukung) pemasaran sebuah produk, khususnya untuk membentuk sikap positif dan pada akhirnya meningkatkan
minat beli. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah variable daya tarik (attractiveness),
kepercayaan (trustworthiness), keahlian (expertise) selebriti yg digunakan sebagai endorser berpengaruh signifikan
terhadap minat pembelian suatu produk?, dan 2) Variabel manakah yg paling berpengaruh terhadap minat pembelian
suatu produk diantara variable daya tarik (attractiveness), kepercayaan (trustworthiness), keahlian (expertise) selebriti
yg digunakan sebagai endorser?
Penelitian ini termasuk jenis penelitian ex post facto. Dalam penelitian ini, ada empat variable yg digunakan, yaitu daya
tarik (attractiveness), kepercayaan (trustworthiness), keahlian (expertise) selebriti, dan Minat Beli. Populasi yg
digunakan dalam penelitian ini adalah semua orang yg telah menggunakan/mengenal produk sabun mandi Lux yg ada di
Kota Yogyakarta dengan sampel sebanyak 110 responden. Teknik pengambilan sampel yg digunakan dalam penelitian
ini, adalah Non probabilitas sampling (purposive sampling).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas endorser selebriti mempunyai pengaruh terhadap Minat Beli
Konsumen. Masing-masing factor kredibilitas menunjukkan intensitas pengaruh yg berbeda. Factor daya tarik
(attractiveness) mempunyai pengaruh signifikan terhadap produk merek Lux dan mempunyai pengaruh yg signifikan.
Faktor kepercayaan (trustworthiness) mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada produk merek Lux. Demikian
juga factor keahlian (expertise) selebriti yg digunakan sebagai endorser mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap minat beli konsumen pada produk merek Lux. Akhirnya, kredibilitas mempunyai pengaruh positif terhadap
minat beli pada produk merek Lux. Variabel yg memiliki kontribusi paling besar terhadap minat beli produk merek Lux
adalah variable trustworthiness.

05311150 / ALVIN GERRY P.
PENGARUH IKLAN MEDIA TELEVISI TERHADAP SIKAP PEMBELIAN PRODUK ROKOK DJARUM 76, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Iklan Melalui Media Televisi terhadap Sikap Pembelian Produk rokok Djarum 76” ,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Iklan melalui media Televisi terhadap Sikap Pembelian Produk
rokok Djarum 76. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan menggunakan kuisioner sebanyak 100 responden yg diambil sebagai sampel,
dengan metode pengambilan sampel yaitu Accidental sampling, metode analisis yg digunakan dalam penelitian  ini
adalah Analisis Regresi Berganda.  Analisis data yg dilakukan untuk perhitungan Regresi Linier Berganda yaitu Uji F dan
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Uji t, dengan uji F ini diperoleh F sebesar 12.750 sedangkan F tabel sebesar 4. dengan uji t diperoleh t hitung hitung
sebesar 4.634 pada variabel model atau artis, t hitung sebesar 0,676 untuk variabel slogan, t sebesar 2,351 untuk
variabel musik, t sebesar 6,662 untuk variabel cerita,sedangkan t tabel hitung  sebesar 1,960. Hal ini berarti bahwa
semua variabel iklan mempunyai pengaruh terhadap sikap pembelian produk rokok Djarum 76. Dengan uji tersebut
dapat disampaikan bahwa atribut Iklan Melalui Media Televisi mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap Sikap
Pembelian Produk rokok Djarum 76 adalah atribut Cerita dan atribut Model atau artis sebab mempunyai koefisien
regresi terbesar.
Koefisien Determinasi (R2) dari Analisis Regresi Berganda diperoleh sebesar 0,349 artinya bahwa sumbangan variabel
Model atau artis, Slogan, Musik dan Alur Cerita mampu mempengaruhi Sikap Pembelian Produk Rokok Djarum 76,
sedangkan sisanya 45% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel iklan.

06311074 / REZA RIZKA KHAIRULLAH
PENGARUH KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS MEREK PROCESSOR INTEL(SURVEY PADA
KONSUMEN TOKO KOMPUTER RIJAL COM), 2010
Abstrak:

-

06311360 / FAHRIAL ASSUBKI
PENGARUH KREDIBILITAS MODEL DAN KREDIBILITAS PERUSAHAAN TERHADAP NIAT PEMBELIAN SABUN
LIFEBOUY, 2010
Abstrak:

PT Unilever Indonesia sebagai perusahaan produk konsumen, banyak memanfaatkan periklanan di televisi sebagai salah
satu strategi untuk meluncurkan produknya ke pasar, khususnya produk baru. Sebagaimana produk barunya sabun
mandi Lifebuoy Men Bodywash, dengan model iklan Pria yg menpunyai karakter Superdad dengan kriteria memiliki
anak, memiliki kualitas waktu yg baik untuk anak-anaknya, sifat pengertian, sabar, berani, kreatif, kompak dengan istri
dalam mengasuh anak, dan sebagai mitra yg baik dalam menjalankan tugas-tugas di rumah. Salah satu tolok ukur
keberhasilan suatu iklan adalah niat pembelian (purchase intention) yg dimiliki oleh konsumen atau masyarakat. Niat
pembelian merupakan variabel yg penting dalam periklanan, karena niat pembelian merupakan salah satu vairabel yg
dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu iklan; khususnya bagi yg menggunakan pendekatan kognitif. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris tentang efektivitas iklan dan perusahaan khususnya
terhadap iklan sabun Lifebuoy Men Bodywash dan PT Unilever Indonesia.
Penelitian ini akan mengkaji secara empiris pengaruh Endorser Credibility (kredibilitas model iklan), corporate credibility
(kredibilitas perusahaan), attitude toward the ad (sikap terhadap iklan), attitude toward the brand (sikap terhadap
produk) terhadap niat pembelian. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Klaten dengan metode purposive sampling
Pengujian terhadap validitas item pertanyaan dengan metode item-total correlation dan reliabilitas dengan metode
Alpha-Cronbach dengan bantuan program SPSS 15.0. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi
berganda yg diperluas dengan metode path analysis untuk pengujian pengaruh variabel intervening melalui program
SPSS 15.0.
Dan dari hasil analisis data yg dilakukan Kredibilitas Model Iklan (Endorser Credibility) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Sikap kepada Iklan (Attitude toward the Ad) secara langsung. Kredibilitas perusahaan (Corporate credibility)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap kepada Iklan (Attitude toward the Ad) secara langsung. Kredibilitas
perusahaan (Corporate credibility) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap kepada Produk (Attitude toward
the Brand) secara langsung. Kredibilitas Model Iklan (Endorser Credibility) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Niat Pembelian (Purchase Intention) secara tidak langsung dengan Sikap Terhadap Iklan (Attitude toward the Ad)
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sebagai variabel intervening. Kredibilitas Model Iklan (Endorser Credibility) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Niat Pembelian (Purchase Intention) secara tidak langsung dengan Sikap Terhadap Iklan (Attitude toward the Ad) dan
sikap kepada produk (Attitude toward the Brand) sebagai variabel intervening. Kredibilitas Perusahaan (Corporate
credibility) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Pembelian (Purchase Intention ) secara tidak langsung
dengan Sikap Terhadap Iklan (Attitude toward the Ad) sebagai variabel intervening. Kredibilitas Perusahaan (Corporate
credibility) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Pembelian (Purchase Intention) secara tidak langsung
dengan sikap kepada produk (Attitude toward the Brand) sebagai variabel intervening. Kredibilitas Perusahaan
(Corporate credibility) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Pembelian (Purchase Intention) secara tidak
langsung dengan Sikap Terhadap Iklan (Attitude toward the Ad) dan sikap kepada produk (Attitude toward the Brand)
sebagai variabel intervening.

06311285 / BUDI UTOMO
PENGARUH KREDIBILITAS PERUSAHAAN & KREDIBILITAS SELEBRITIS TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN
STUDI KASUS IKLAN PROVIDER THREE EDISI INTERNET FOR BLACKBERRY, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kredibilitas selebriti dan kredibilitas perusahaan dalam mempengaruhi
sikap konsumen terhadap iklan, sikap terhadap merk dan minat beli terhadap Three for Blackberry. Penelitian ini
mengadopsi model kredibilitas ganda milik Lafferty, Goldsmith dan Newell (2002) yaitu model kredibilitas yg digunakan
untuk mengukur pengaruh kredibilitas perusahaan dan kredibilitas endorser dalam mempengaruhi niat dan sikap
pembelian oleh konsumen. Hipotesis yg selanjutnya  diajukan dalam penelitian ini adalah 1) Kredibilitas Selebritis dan
Kredibilitas Perusahaan memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi sikap terhadap iklan, 2) Kredibilitas selebriti
dan Kredibilitas perusahaan memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi sikap terhadap merek, 3) Kredibilitas
selebriti dan kredibilitas perusahaan memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi minat beli konsumen, 4)
Kredibilitas selebriti, kredibilitas perusahaan dan sikap terhadap iklan memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi
sikap terhadap merek, 5) Kredibilitas selebriti, kredibilitas perusahaan dan sikap terhadap merek memiliki pengaruh
positif dalam mempengaruhi minat beli konsumen, 6) Kredibilitas selebriti, kredibilitas perusahaan dan sikap terhadap
iklan memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi minat beli konsumen.
Populasi penelitian ini adalah semua konsumen provider Three yg menggunakan produk  Three for Blackberry yg
selanjutnya diambil 100 orang responden sebagai sampel dalam penelitian. Dalam pemilihan sampel, penelitian ini
menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling technique), yaitu pengambilan sampel serta
informasi dari anggota populasi yg didasarkan pada kriteria tertentu. Data diambil dengan menggunakan kuesioner
berskala Likert. Hasil analisis data dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa: 1)
Kredibilitas selebriti dan kredibilitas perusahaan tidak berpengaruh positif pada sikap konsumen terhadap iklan  Three
for Blackberry,  2) Kredibilitas  selebriti dan kredibilitas perusahaan berpengaruh positif pada sikap konsumen terhadap
merek Three for Blackberry, 3) Kredibilitas selebriti dan kredibilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap minat beli
konsumen, 4)  Kredibilitas selebriti, kredibilitas perusahaan dan sikap terhadap iklan Three for Blackberry tidak
berpengaruh pada sikap terhadap merek Three, 5) Kredibilitas selebriti, kredibilitas perusahaan dan sikap terhadap
merek tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen, 6) Kredibilitas selebriti, kredibilitas perusahaan dan sikap
terhadap iklan Three for Blackberry tidak berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen
Kata Kunci: Kredibilitas Perusahaan, Kredibilitas Endorser,Sikap Terhadap Merek, Sikap Terhadap Iklan, Minat Beli
Konsumen
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06311198 / MUHAMMAD RIZKY ARKONUARI
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS RUMAH MAKAN
PADANG MENTARI PAGI SLEMAN), 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini mengangkat judul “ Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen (studi kasus rumah
makan padang mentari pagi Sleman)”   Populasi yg diteliti adalah seluruh pelanggan yg pernah menggunakan jasa
dirumah makan padang mentari pagi. Sedangkan sampel yg digunakan adalah sebanyak 96 responden. Dalam
pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik judgement sampling. Teknik pengumpulan data adalah dengan
menggunakan kuesioner.
Metode analisis yg digunakan adalah analisis regresi berganda, analisis koefisien determinasi, uji T, Uji F, Validitas dan
Reliabilitas.   Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yg signifikan dan positif
dengan taraf signifikansi (0.000 > 0.05) terhadap kepuasan konsumen rumah makan padang mentari pagi. Berdasarkan
rata-rata penilaian konsumen pada variable kualitas jasa menunjukkan penilaian yg baik yaitu dengan rata-rata 3.12
(baik) dan penilaian pada variabel kepuasan dengan rata-rata total sebesar 2,98 (puas), sedangkan dimensi yg paling
dominan dalam mempengaruhi kepuasan konsumen adalah dimensi reliability
Kata Kunci :Kualitas pelayanan, kepuasan konsumen , rumah makan padang

05311318 / SEPTIANA DWI NOVIANTI
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN "HAPPY PUPPY" CABANG
SETURAN YOGYAKARTA DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING, 2010
Abstrak:

Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yg menganalisa tentang kualitas pelayanan  terhadap  loyalitas konsumen
“happy puppy” dengan kepuasan sebagai variabel intervening, dengan variabel dari kualitas pelayanan yg digunakan
adalah tangiables, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.
Teknik penentuan sampel yg digunakan adalah dengan menggunakan rumus yg ada pada buku petunjuk penulisan
skripsi. Penelitian ini menggunakan nalisis jalur, dan deskriptif untuk mengetahui: pengaruh kualitas pelayanan yg
dijabarkan dalam dimensi terhadap loyalitas dengan kepuasan sebagai variabel intervening.
Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh positif secara langsung dan tidak langsung pada dimensi tangiables
kepuasan. Terdapat pengaruh positif secara langsung dan tidak langsung pada dimensi reliability terhadap kepuasan.
Terdapat pengaruh positif secara langsung dan tidak  langsung pada diomensi responsiveness terhadap kepuasan.
Terdapat pengaruh positif secara langsung dan tidak langsung pada dimensi assurance terhadap kepuasan.  Terdapat
pengaruh positif secara langsung dan tidak langsung pada dimensi empathy terhadap kepuasan. Terdapat pengaruh
positif secara langsung dan tidak langsung kepuasan terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh positif secara langsung dan
tidak langsung variabel independen terhadap loyalitas, sedangkan secara tidak langsung variabel independen meningkat
maka loyalitas juga senakin meningkat, maka hubungan secara tidak langsung dapat dijelaskan bahwa variabel
independen terhadap loyalitas semakin baik.
Kata kunci : happy puppy, kualitas layanan, kepuasan konsumen,loyalitas
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06311369 / TSANI MUFTI
PENGARUH VARIABEL-VARIABEL MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI AINI BATIK
PEKALONGAN, 2010
Abstrak:

Pada skripsi ini, penulis meneliti tentang Pengaruh Variabel-Variabel Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian di
Aini Batik. serta menganalisis ada atau tidaknya Pengaruh Variabel-Variabel Marketing Mix yg paling dominan dalam
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen berdasarkan karakteristikya yaitu gender, usia, penghasilan, dan
pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu para pembeli di Aini Batik
Gumawang, Wiradesa Pekalongan. Selanjutnya kuesioner ini diolah menggunakan bantuan komputer program SPSS
14.0 dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Untuk menganalisis Pengaruh Variabel-Variabel Marketing Mix
tersebut digunakan metode deskriptif dan metode kuantitatif, hal ini bertujuan agar penelitian yg dihasilkan
membuahkan hasil yg lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yg tepat.
Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 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+F210 variabel yg dianggap mempengaruhi para konsumen untuk melakukan pembelian produk
di Aini Batik, variabel itu meliputi: harga, produk, promosi dan tempat.
Berdasarkan analisis Regresi linear berganda yg dilakukan, diketahui bahwa Variabel-Variabel Marketing Mix yg terdiri
dari harga, produk, promosi dan tempat mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam
pembelian produk Aini Batik. Dari hasil analisis korelasi parsial dinyatakan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh
paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Aini Batik.

06311184 / ROBBY MARYONO
STRATEGI PEMASARAN DENGAN ANALISIS SWOT DI PT GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA (GRATIKA)
CABANG YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada PT Graha Informatika
Nusantara dalam strategi pemasarannya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menganalisis data
kualitatif kemudian mendiskripsikan hasil analisis yaitu penggunaan strategi pemasaran pada PT. Graha Informatika
Nusantara. Penelitian ini disebut juga ex-post facto karena mengungkap kejadian tanpa mengubah objek yg diteliti
kemudian merumut ke belakang.
Penelitian dilaksanakan di PT. Graha Informatika Nusantara, jalan Kebun Raya no. 41 Yogyakarta. Objek penelitian ini
adalah PT. Graha Informatika Nusantara. Sampel penelitian ini yaitu bagian dari PT graha Informatika Nusantara yg
dijadikan responden. Responden tersebut merupakan informan kunci yaitu pimpinan dan karyawan PT Graha
Informatika Nusantara . Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan angket. Alat analisis
penelitian ini menggunakan SWOT.
Hasil penelitian ini dengan menggunakan alat analisis SWOT menunjukkan bahwa PT Graha Informatika Nusantara
mempunyai 4 kekuatan (strenghts), 3 kelemahan(weaknesses), 4 peluang (opportunities) dan 3 ancaman( threats). Hasil
analisis menunjukkan posisi perusahaan pada tahap pertumbuhan melalui integrsi horisntal yg ditunjukkan oleh kondisi
perusahaan terhadap faktor eksternal dengan total skor 2,11 dan faktor internal dengan total skor 3,28. Strategi untuk
menghadapi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan disusun melalui strategi Strengths Opportunities
(SO), Strengths Weaknesses (SW), Weaknesses Opportunities (WO), dan Weaknesses Treats (WT) yg dapat diterapkan
oleh PT. Graha Informatika Nusantara.
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06311208 / MUHAMMAD ARIFIN
ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PAPERTECH MAGELANG JAWA
TENGAH, 2009 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya kompensasi finansial dan kompensasi non
finansial terhadap kinerja karyawan di PT Papertech Indonesia Magelang Jawa Tengah baik secara bersama-sama
maupun secara sendiri-sendiri (parsial).
Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif-kualitatif. Dikatakan penelitian kuantitatifkarena menggunakan teknik
pengumpulan data observasi dan studi pustaka. Sedangkan dikatakan juga penelitian kualitatif karena juga
menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisioner yg diolah dengan bantuan SPSS 17. Penelitian ini
menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan beberapa alat uji didalamnya diantaranya uji F untuk
mengetahui pengaruh kompensasi finansial dan kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan secara bersama-
sama serta uji t untuk mengetahui masing-masing pengaruh kompensasi finansial dan kompensasi non finansial
terhadap kinerja karyawan secara sendiri-sendiri (parsial).
Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa kompensasi finansial dan kompensasi non finansial secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. sedangkan secara sendiri-sendiri (parsial) kompensasi finansial
mempengaruhi kinerja karyawan namun tidak signifikan, sedangkan kompensasi non finansial mempengaruhi kinerja
karyawan secara signifikan.

05311207 / TONI PRASTYANTORO
PENGARUH FAKTOR STRES TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA BALAI BESAR KERAJINAN DAN
BATIK JOGJAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

The purpose of this research is to know an influence of stress factors  consist of environment, organization, individual
variables toward employees’ performances, and to know the most dominant stress factor that influences  the
employees’ performances  at Balai Besar Kerajinan and Batik. The population of this research is all employees of Balai
Besar Kerajinan and Batik. The samples are 50 employees who are representative for the researched population. It is
establishes a minimal sample that is 15% from the amount of 323 employees. For the technique of pulling the sample, it
is used a method of simple random sampling, that is to collect  researched samples by using a simple random way.
This method gives the population a questionnaire to be filled. To analyze the research it is used a multiple linear
regression analysis, while for test the hypothesis, it is used a determinant coefficient test, F-test, t-test, and partial
determinant test.
A result of the research shows that there is a significant influence from environment, organization, individual variables
toward the employees’ performances of  Balai Besar Kerajinan and Batik. Based on the test result of the partial
determinant coefficient shows that there is a significant influence  to the employees’ performances, from the
environment factor is 14.7%; the
organization factor is 12.1%; the individual factor is 11.8%. The result shows that the environment is a dominant factor
that influences the employees’ performances.
Keywords : Stress, Performance.



PERPUSTAKAAN FEUII

57

ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010NUR	FAUZIAH,	DRA,MM
06311390 / DIMAS PUTRA YUDISTIRA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PROPERTY &
REAL ESTATE DI BEI TAHUN 2004-2006, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel-variabel independent (asset tangibility, profitability, size, dan
business risk) terhadap variabel dependent yaitu struktur modal perusahaan. Analisis dilakukan untuk mengetahui
pengaruh secara parsial dan secara simultan. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan property dan real estate yg
terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode tahun 2004 – 2006, Metode pengambilan sampel yg digunakan yaitu
metode purposive sampling dengan cara memilih subyek penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jenis metode
ini termasuk dalam metode penarikan sampel tak acak (non probability sampling),
Hasil Dari penelitian ini adalah Secara simultan struktur aktiva, size, risk, dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan
terhadap struktur modal pada perusahaan real estate di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan besarnya pengaruh kelima
variabel bebas tersebut adalah sebesar 28,3%, sedangkan sisanya 71,7% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya dan
Secara parsial variabel struktur aktiva berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap struktur modal. Dan variabel
risiko bisnis berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. Sedangkan variabel size, dan profitabilitas tidak
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
Kata kunci: Struktur Modal, Asset Tangibility, Profitabilitas, Size, Bussines Risk

07311293 / ETHIK WAHYUNINIGSIH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA PERUSAHAAN YG IPO DI
BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel prosentase saham yg ditawarkan ke publik, profitabilitas
(ROA), skala perusahaan, dan umur perusahaan terhadap  underpricing  saham pada perusahaan yg IPO di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2005-2008. Pengaruh variable prosentase saham yg ditawarkan ke publik, profitabilitas (ROA),
skala perusahaan, umur perusahaan, dan reputasi underwrier terhadap  underpricing  saham pada perusahaan yg IPO
yg dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan progam SPSS 11.5 for Windows,
hasil dari pengujian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang keuangan terutama tentang pasar modal
dan memahami tentang underpricing. Jenis data yg digunakan adalah data sekunder yg berupa harga saham (offering
price dan closing price) perusahaan yg IPO dan yg mengalami underpricing, Prosentase saham yg ditawarkan ke publik,
profitabilitas (ROA), skala perusahaan dan umur perusahaan. Data tersebut  diperoleh dari Indonesian Capital Market
Directory (ICMD). Metode yg digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dari
perhitungan yg dilakukan variable independent ( prosentase saham yg ditawarkan ke publik, profitabilitas (ROA), skala
perusahaan, umur perusahaan, dan reputasi underwriter) mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi Underpricing
sebesar 0.237 atau 23.7%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yg tidak dimasukan dalam penelitian ini. Dan
setelah di uji menggunakan uji F diketahui bahwa Prosentase saham yg ditawarkan ke publik, profitabilitas (ROA), skala
perusahaan dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap underpricing, dan dalam uji T Prosentase
saham yg ditawarkan ke public, profitabilitas (ROA), skala perusahaan dan umur perusahaan secara parsial hanya dua
variable yg berpengaruh terhadap underpricing yaitu skala/ukuran perusahaan dan reputasi underwritter, hal ini
dikarenakan beberapa alasan yg disebutkan dalam penelitian ini.
Kata  kunci : Perusahaan yg IPO Periode 2005-2008, Undepricing, Prosentase saham yg ditawarkan ke publik,
profitabilitas (ROA), skala/ukuran perusahaan, umur perusahaan,  reputasi underwriter,  analisis regresi linear
berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis.
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06311223 / ANDHIKA PRIBADI
ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM PERBANDINGAN PADA PERIODE TAHUN 2007 (BULLISH) DAN
PERIODE TAHUN 2008 (BEARISH), 2009 ;
Abstrak:

Andhika Pribadi (2009). Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Perbandingan Pada Periode 2007 (Bullish) dan Periode 2008
(Bearish). Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi kinerja reksa dana saham pada periode tahun 2007
(bullish) dan periode 2008 (bearish) dengan kinerja reksa dana konvensional lainnya maupun syariah dan kinerja pasar
(IHSG) mana yg memiliki kinerja terbaik. Penelitian ini membatasi hanya meneliti 8 reksa dana saham (konvensional dan
Syariah) yg berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) tertinggi dari masing-masing jenis reksa dana sebagai sampel
penelitian, serta menggunakan NAB harian dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2008. Data yg digunakan untuk
penelitian ini adalah data sekunder yg diperoleh dari  Harian Bisnis Indonesia (2007-2008) dan untuk data Sertifikat
bank Indonesia (SBI) diperoleh dari Pusat Data Bisnis dan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah
Mada, serta untuk data IHSG diperoleh dari www.idx.co.id. Penulis juga membatasi hanya menggunakan total return,
indeks Sharpe, indeks Treynor, dan indeks Jensen sebagai indikator pengukuran kinerja reksa dana.
Setelah dilakukan pengukuran kinerja reksa dana saham pada periode 2007 (bullish) dibandingkan dengan periode

2008 (bearish), maka dapat disimpulkan bahwa hanya ada perbedaan kinerja pada metode Total Return dan metode
Sharpe, sedangkan untuk metode Treynor dan Jensen tidak ada perbedaan.
Adanya perbedaan yg signifikan yg dipengaruhi oleh kinerja investasi (manajer investasi), juga dipengaruhi oleh adanya
dana masuk (pembelian unit baru dari investor) dan dana yg keluar (penarikan atau pencairan unit oleh investor).
Kemudian kinerja reksa dana saham dibandingkan dengan kinerja pasar pada periode 2007 (bullish) dibandingkan
dengan periode 2008 (bearish), maka dapat disimpulkan bahwa kinerja reksa dana saham tidak lebih baik bila
dibandingkan dengan kinerja pasar.
Kata kunci : reksa dana saham, bullish, bearish

06311043 / LILIS LISMAWATI
ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN BMT (STUDI KASUS BMT IQTISADUNA DENGAN BMT
BERINGHARJO PADA TAHUN 2008), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dari 2 BMT, yaitu BMT Iqtisaduna FE UI dan BMT
Bringharjo dilihat dari rasio keungan nya.Dan melakukan perbandingan  atau mengkomparasikan kedua BMT tersebut
dari rasio keuangan nya.
Sumber data yg digunakan  dalam penelitian ini merupakan  data sekunder dalam bentuk kualitatif, yg bersumber dari
internal perusahaan yaitu BMT Iqtisaduna dan BMT Beringharjo.Model analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah
rasio keuangan, yg meliputi: rasio struktur permodalan, aktiva produktif, likuiditas, rentabilitas dan efisiensi.
Hasil penelitian menunujukan bahwa: CAR BMT Iqtisaduna berbeda secara signifikan dengan BMT Beringharjo.BMT
Iqtisaduna memiliki kualitas CAR lebih baik dari  BMT Beringharjo.Dilihat dari NPF BMT Iqtisaduna sama dengan NFP
BMT Beringharjo. Hal ini berarti kualitas Rasio NPF BMT Iqtisaduna sama secara signifikan dengan BMT Beringharjo
Dari rasio rentabilitas yg diwakili oleh variabel rasio ROA (Return on Asset) dan ROE (Return On Equity) antara BMT
Iqtisaduna dengan BMT Beringharjo terdapat perbedaan yg signifikan. Kualitas ROA dan ROE BMT Iqtisaduna lebih
rendah dibandingkan BMT Beringharjo, yg artinya kemampuan BMT Iqtisaduna dalam memperoleh laba berdasarkan
asset dan modal yg dimiliki masih dibawah BMT Beringharjo.
Dari rasio efisiensi operasional BMT yg diwakili oleh variabel BOPO (Beban Operasional/Pendapatan Operasional) tidak
terdapat perbedaan yg signifikan antara BMT Iqtisaduna dengan BMT Beringharjo.Dalam hal ini, pendapatan
operasional BMT Iqtisaduna lebih rendah dibandingkan pendapatan operasional BMT Beringharjo.
Dan yg terakhir rasio LDR BMT Iqtisaduna tidak terdapat perbedaan yg signifikan dengan rasio LDR BMT
Beringharjo.BMT Iqtisaduna memiliki rasio LDR lebih rendah  kualitasnya dibandingkan dengan BMT Beringharjo.
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06311151 / SHADEQ AL ZAKY
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA STRATEGIK PADA RUMAH MAKAN PADANG DAN RESTAURANT MURAH
MERIAH JL. MAGELANG YOGYAKARTA DENGAN METODE BALANCED SCORECARD, 2010
Abstrak:

Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pentingnya  suatu  strategi  perusahaan  dalam menghadapi  persaingan  abad
industri yg telah  bergeser  kepada  persaingan  abad informasi. Balance scorecard adalah suatu kerangka kerja baru
untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yg diturunkan dari strategi perusahaan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengukur  kinerja  manajemen  dengan penerapan  Balanced  Scorecard.
Balanced  Scorecard  merupakan  alat  manajemen kontemporer yg digunakan  untuk  meningkatkan  kemampuan
organisasi  dengan kinerja keuangan multiplaying. Balanced Scorecard memiliki 4 perspektif. Perspektif ini adalah
perspektif  keuangan,  perspektif  konsumen,  perspektif  proses  bisnis  intern  dan perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan.
Data dikumpulkan dengan cara kuesioner dan wawancara. Yg diambil  sebagai sampel  adalah  96  pelanggan  dan  20
karyawan  dari RM  Padang  dan Restoran Murah Meriah  Jl.  Magelang  Yogyakarta.  Hasil yg diperoleh  dari
penerapan  balanced scorecard adalah: (1) Perspektif keuangan, ROI cenderung meningkat dan profit margin cenderung
meningkat  juga;  (2)  Perspektif  konsumen,  pelanggan  merasa  puas,  (3) Perspektif proses  bisnis  internal,
produktivitas  terjadi penurunan pada periode 6 bulan terakhir yg terjadi  karena  peningkatan yg cukup  tinggi  pada
biaya  renovasi  dan pemeliharaan gedung serta peningkatan gaji karyawan. Pertumbuhan pendapatan secara umum
cenderung meningkat ; (4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, karyawan cenderung  meningkat
produktivitasnya,  retensi  karyawan  cenderung  menurun  serta karyawan cukup puas dengan manajemen.
Kata Kunci:  Penilaian kinerja, balanced scorecard, perspektif keuangan, perspektif konsumen, perspektif proses bisnis
intern, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

03311226 / VENDY BUDIARTA
ANALISIS POTENSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN DENGAN METODE ALTMAN, 2010
Abstrak:

Krisis ekonomi yg melanda Indonesia sejak tahun 1997 dan krisis global yg baru-baru melanda dunia telah
mendatangkan perubahan yg kurang menguntungkan hampir disemua aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan
perekonomian semakin terpuruk, angka persaingan semakin tinggi pada suatu bidang pekerjaan. Hal ini dapat dilihat
dengan semakin banyaknya perusahaan yg tutup dan berhenti berproduksi serta meningkatnya angka pengangguran.
Akibat terjadinya krisis, maka tingkat kesehatan perusahaan mengalami penurunan dan dikwatirkan akan banyak
mengalami kebangrutan.
Penelit ian ini berjudul “Analisis Potensi Kebangkrutan Perusahaan Dengan Metode Alt man” , yg bertujuan untuk
mengetahui apakah suatu perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan atau tidak sehingga perusahaan dapat
menyusun strategi dalam menghadapinya. Alat analisis yg digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah
menggunakan mode “Mult ivariate Discriminan Alt man” (MDA).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yg berpotensi bangkrut memiliki rasio keuangan yg lebih
rendah dari rasio industri.   Kata Kunci: Rasio Prediksi Kebangkrutan, Multivariate Disriminan Altman, ZScore.
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06311069 / RAKO ROSANTO
ANALISIS RESIKO DAN TINGKAT KEUNTUNGAN SAHAM-SAHAM PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN YG
TERDAFATAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI), 2010 ;
Abstrak:

Dalam mengambil keputusan investasi pada dasarnya merupakan keputusan yg bersifat tidak pasti, karena menygkut
harapan pada masa yg akan datang berupa imbal hasil (return) yg diharapkan, serta risiko yg harus ditanggung investor.
Pada kesempatan ini peneliti meneliti tentang hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan yg diharapkan dengan
menggunakan model CAPM pada perusahaan perusahaan industri pertambangan yg terdaftar di Bursa  Efek Indonesia
(BEI). Sedangkan rentang waktu data penelitian adalah selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2005, 2006, dan 2007.
Dalam penelitian ini digunakan indeks harga saham gabungan sektoral industri pertambangan. Sedangkan harga saham
yg digunakan yaitu harga saham mingguan, dengan mengambil harga saham pada hari rabu.
Hipotesa dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan yg positif dan signifikan antara risiko dan tingkat
keuntungan yg diharapkan.
Analisis data yg digunakan adalah menghitung besarnya risiko dan tingkat keuntungan yg diharapkan, kemudian
menetukan hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan menggunakan persamaan regresi. Hasil analisis dalam
penelitian ini menunjukan bahwa semakin besar tingkat keuntungan yg diharapkan maka semakin besar risiko sitematis
yg akan
ditanggung, dan begitu juga sebaliknya.

06311181 / ARIE ADITYA FAHMI
PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, MARKET SHARE,LIKUIDITAS DAN EFISIENSI OPERASIONAL
TERHADAP PROFITABILITAS., 2010
Abstrak:

-

06311037 / PUTRI RATNA DEWI
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN AKTIVA, PROFITABILITAS, & STRUKTUR
KEPEMILIKAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PD PERUSAHAAN MANUFAKTUR YG GO PUBLIC, 2010
Abstrak:

Struktur modal merupakan salah satu hal penting yg berpengaruh terhadap kelangsungan operasi perusahaan
keputusan struktur modal secara langsung juga berpengaruh terhadap besarnya risiko yg ditanggung pemegang saham
serta besarnya tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yg diharapkan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui secara empiris pengaruh Ukuran perusahaan, Pertumbuhan aktiva, Profitabilitas, dan Struktur
Kepemilikan tehadap Struktur Modal. Sampel yg digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan
manufaktur go public di BEI pada periode 2005-2007. Data yg diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi
laporan keuangan dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Metode analisis data yg digunakan adalah analisis
regresi berganda uji asumsi klasik untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan terhadap hasil analisis. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen
dan  hanya satu variabel yg berpengaruh parsial terhadap struktur modal yaitu profitabilitas
Kata kunci: Struktur modal, Ukuran perusahaan, Pertumbuhan aktiva, Profitabilitas, dan Struktur Kepemilikan
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06311106 / SEKAR WIDI NURASIH
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN RETAIL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (STUDI PADA CITROULI
SWALAYAN DI JL. BABARSARI SETURAN YOGYAKARTA), 2010
Abstrak:

Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yg menganalisa tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen
bengkel perawatan sepeda motor Yamaha Kaliurang, dengan variabel dari kualitas pelayanan yg digunakan adalah fisical
environment, policy, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Teknik penetuan sampel yg digunakan adalah dengan
menggunakan rumus yg ada pada buku petunjuk penulisan skripsi. Penelitian ini menggunakan analisis Gap, Deskriptif,
dan Diagram Kartesius untuk mengetahui; strategi yg digunakan oleh swalayan Citrouli Babarsari.  Penelitian ini
menemukan bahwa terdapat Gap diantara dimensi kualitas pelayanan tersebut, dan dimensi kualitas pelayanan
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen swalayan Citrouli Babarsari. Dimensi yg paling memuaskan
konsumen adalah dimensi tangible karena memiliki standardized coefficient beta yg paling tinggi daripada dimensi yg
lain.
Katakunci: Swalayan Citrouli, kepuasan konsumen, kualitas pelayanan

SITI	NURSYAMSIAH,	DRA.,	MM
05311360 / ZIKO SUPRIANTO
ANALISA SISTEM ANTRIAN SPBU PERTAMINA CABANG BABARSARI YOGYAKARTA SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN EFISIENSI PELAYANAN, 2009/2010 ;
Abstrak:

Antrian merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari.  Antrian terbentuk bilamana banyaknya yg akan dilayani
melebihi kapasitas layanan yg tersedia.  Dalam banyak hal, penambahan jumlah layanan dapat dipenuhi untuk
mengurangi antrian atau menghindari antrian yg terus membesar; namun demikian, biaya penambahan layanan dapat
menyebabkan keuntungan berada di bawah taraf yg dapat diterima.  Dipihak lain, antrian yg 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 Babarsari Yogyakarta, apakah
sistem antrian yg digunakan saat ini sudah efektif?, dan menganalisa biaya fasilitas pelayanan dan biaya tunggu
pelayanan. Biaya fasillitas pelayanan adalah biaya yg dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat fasillitas dalam
sistem antrian sedangkan biaya tunggu pelayanan adalah biaya yg 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 yg ditanggung oleh perusahaan dan pelanggan akan
efektif juga, dan biaya total pelayanan dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau efisien.
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06311219 / YUSUF EFENDI
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN BUS TRANSJOGJA, 2010
Abstrak:

Tujuan yg diinginkan dalam penelitian ini adalah  untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas
pelayanan pada TransJogja dan untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan yg memerlukan perbaikan Variabel yg
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan yg terdiri dari reliability, responsivennes, assurance, empathy,
tangibles. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kinerja  dan tingkat kepentingan penumpang
terhadap kualitas pelayanan yg diberikan oleh TransJogja.
Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuisioner sebanyak 100 buah kepada responden yaitu penumpang bus
TransJogja yg disebar di Shelter Terminal Jombor, Shelter Terminal CondongCatur, Shelter Terminal Giwangan, Shelter
Terminal Prambanan, Shelter bandara Adi Sucipto dan Shelter Stasiun Tugu. Untuk melihat pengaruh kualitas pelayanan
terhadap kepuasan penumpang bus TransJogja dilakukan dengan analisis gap dan analisis diagram kartesius.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  tingkat kepuasan penumpang bus TransJogja  ditinjau dari aspek  reliability,
responsive, assurance, emphathy, dan tangible, bahwa aspek reliability, responsivennes, assurance, emphathy, dan
tangible, tinggi atau sudah memuaskan. Kualitas pelayanan yg perlu diperbaiki oleh TransJogja ialah aspek
responsivennes. Hal  ini  dikarenakan  aspek  ini  masih   menjadi   prioritas  rendah oleh TransJogja. Berdasarkan nilai
gap yg bernilai positif, dapat diartikan bahwa layanan dikatakan surprise dan memuasakan ditinjau dari aspek menilai
reliability, responsiveness, assurance, emphathy, dan tangible antara harapan dan kenyataan penumpang bus
TransJogja.Berdasarkan diagram kartesius pada kuadran A (prioritas rendah) terdapat dimensi responsivennes, dimensi
assurance masuk dalam kaudran B (pertahankan), pada kuadran C (priorotas utama) terdapat dimensi tangible dan
dimensi emphaty, serta yg masuk dalam kaudran D (berlebihan) adalah reliability

06311395 / ADRI FEBRIANTO
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PAVING BLOK PADA PERUSAHAAN MATERIAL BAROKAH NGAGLIK,
2010
Abstrak:

Kemajuan dalam dunia bisnis semakin marak dengan adanya persaingan pasar bebas, sehingga membuat persaingan
bisnis semaki ketat, semua ini kan membuat semua produk barang dan jasa dapat dengan mudah masuk dalam negri
tanpa hambatan sehinga produk dan jasa yg tidak dapat bersaing dalam segi kualitas akan kalah bersaing. Perusahaan
yg mempunyai produk kualitas yg baik akan mudah diterima oleh konsumen. Karena itulah penulis memilih judul
Analisis Pengawasan Kualitas Produk Paving Blok Pada Perusahaan Material Barokah Ngaglik. Untuk mengetahui apakah
ada penyimpangan kualitas produk dan apakah penyimpangan tersebut jauh dari standar yg telah ditentukan
perusahaan , untuk mengetahui faktor-faktor yg menyebabkan terjadinya penyimpangan dari standar yg telah
ditentukan. Analisa yg digunakan dalam penelitian ini adalah metode Control  Chart dengan menghitung prosentase
kerusakan dan batas kerusakan yg masih dapat ditolelir oleh perusahaan pada panjang,lebar, dan tebal. Berdasarkan
penelitian yg sudah dilakukan  paving blok dalam keadaan tidak terkendali. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yg lalai
dengan tugasnya dan kondisi cetakan dalam kondisi perbaikan maka belum mampu beroprasi secara optimum.
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06311167 / PUTRI ARDIANNI
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK (STUDI KASUS PADA ROUTING EXPLORER), 2010
Abstrak:

Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yg menganalisa evaluasi pengendalian kualitas produk akhir, dengan
variabel yg di teliti adalah panjang baju dan lebar baju. Teknik pengumpulan sampel yg digunakan adalah acceptance
sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis variabel control yaitu peta control variabel rata-rata atau peta X-
chart, atribut control chart yg biasa digunakan adalah P-chart, dan diagram ishikawa untuk mengetahui penyebab
terjadinya produk cacat. Penelitian ini menemukan bahwa dengan menggunakan metode X-chart, pada produk baju
Routing Explorer mempunyai hasil penelitian, untuk panjang baju pria yg baik sebesar 95,41% sedangkan baju yg rusak
4,59%, untuk lebar baju pria yg baik sebesar 90,29% sedangkan baju yg rusak 9,71%. Untuk panjang baju wanita yg baik
sebesar 63,67% sedangkan baju yg rusak 36,33%, untuk lebar baju wanita yg baik sebesar 75,53% sedangkan untuk baju
yg rusak sebesar 26,47%.  Hal ini dapat dikatakan produk tersebut cacat karena melampaui standar kerusakan produk
yg ditetapkan oleh perusahaan sebesar 5% dan penyimpangan-penyimpangan yg terjadi tersebut disebabkan oleh
adanya mesin yg rusak, dan kelalaian manusia dalam melakukan penyimpangan saat melakukan proses produksi,
contohnya adalah pada saat karyawan kelelahan kurang memperhatikan apa yg semestinya dikerjakan, peralatan juga
sering hilang karena para pekerja tidak menempatkan ke tempat semula, sehingga proses produksi menjadi lambat.
Kata kunci : kualitas produk akhir, baju

05311377 / DHARU BIMA
ANALISIS PENGGUNAAN BAR CODING SYSTEM DALAM UPAYA MENDORONG PRODUKTIVITAS PADA
PENGECER DI YOGYAKARTA, 2010/2011 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh antara faktor-faktor pendorong dan enghambat
penggunaan bar coding system terhadap produktivitas dan mengetahui faktor apa yg paling berpengaruh dalam
penggunaan bar coding system terhadap produktivitas.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh peningkatan kinerja operasional, persaingan bisnis
yg semakin ketat, minimalisasi jumlah tenaga kerja serta kurangnya pemahaman terhadap bar coding system serta
pengaruh keempatnya terhadap produktivitas yg berlanjut kepada perusahaan retail dalam penggunaan bar coding
system? Kami menggunakan sampel para pemilik/pengelola atau manajer perusahaan retail berbentuk toko atau
minimarket yg menggunakan bar coding system di Yogyakarta kemudian perhitungan data tersebut menggunakan
program SPSS for Windows.
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa setelah adanya penggunaan bar coding system maka akan  meningkatkan
kinerja operasional perusahaan pengecer, yg berdampak pada meningkatnya  produktivitas. Selain itu faktor
penghambat penggunaan bar coding system yaitu kurangnya pemahaman terhadap bar coding system tidak terbukti
signifikan mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan.
Kata kunci : Peningkatan Kinerja Perusahaan, Bar Coding System, Produktivitas
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06311260 / TRIYAS PRIHASTUTI
ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP KINERJA LAYANAN PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa  terhadap kepentingan dan kinerja Fakultas Ekonomi UII.
Populasi yg digunakan untuk penelitian ini adalah semua mahasiswa diatas semester empat yg berkuliah di Fakultas
Ekonomi UII. Sampel penelitian ini sebanyak 96 orang, terdiri dari 32 mahasiswa jurusan Akuntansi, 32 mahasiswa
jurusan Ilmu Ekonomi, dan 32 mahasiswa jurusan Manajemen. Teknik penerikan sampel menggunakan metode simple
randome sampling dan incidental sampling, yg artinya bahwa setiap individu atau init yg diambil dari populasi dan
secara kebetulan dijumpai di tempat penelitian, mempunyai peluang yg sama untuk dipilih sebagai sample. Model
analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah analisis gab dan analisis Importance Perfomance.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, presepsi mahasiswa terhadap kinerja Fakultas Ekonomi UII masi belum

mencapai keinginan mahasiswa. Variabel – variabel yg perlu ditingkatkan adalah kamar mandi yg memadahi( Tangible )
, peralatan belajar yg kumplit dan moderen ( Tangible ), kenyamanan ruang kuliah dan kebersihan lingkungan ( Tangible
), ketersediaan perpustakaan yg lengkap dan memadahi ( Tangible ), para karyawan dan dosen peduli pada
mahasiswanya ( Empaty ) dan pengaturan waktu perkuliahan, pengumuman dan pelayanan administrasi dengan baik (
Empaty)
Kata Kunci : Persepsi Mahasiswa, Analisis Gab, Analisis Importance Perfomance

06311367 / RUDI KURNIAWAN
ANALISS SISTEM ANTRIAN BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU YKPN YOGYAKARTA UPAYA
PENINGKATAN PELAYANAN, 2010
Abstrak:

Antrian merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari- hari.  Antrian terbentuk bilamana banyaknya yg akan
dilayani melebihi kapasitas layanan yg tersedia.  Dalam banyak hal, penambahan jumlah layanan dapat dipenuhi untuk
mengurangi antrian atau menghindari antrian yg terus membesar; namun demikian, biaya penambahan layanan dapat
menyebabkan keuntungan berada di bawah taraf yg dapat diterima.  Dipihak lain, antrian yg 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 Bank Mandiri kantor cabang pembantu YKPN Yogyakarta,
apakah sistem antrian yg digunakan saat ini sudah efektif?, dan menganalisa biaya fasilitas pelayanan dan biaya tunggu
pelayanan. Biaya fasillitas pelayanan adalah biaya yg dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat fasillitas dalam
sistem antrian sedangkan biaya tunggu pelayanan adalah biaya yg 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 yg ditanggung oleh perusahaan dan pelanggan akan
efektif juga, dan biaya total pelayanan dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau efisien.
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04311450 / YUDHI FITRIANSYAH
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK HASIL OLAHAN KULIT PADA SEAGA LEATHER AND NATURAL
HANDICRAFT MANDING BANTUL YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian yg dilakukan penulis terhadap “SEAGA Leather and Natural Handicraft” ini dibatasi hanya pada pengawasan
kualitas yg merupakan suatu aktifitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat
dipertahankan sebagaimana yg telah direncanakan serta meningkatkan citra perusahaan dan menjaga kepercayaan
konsumen terhadap produk tersebut.
Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah yakni apakah kualitas produk yg dihasilkan (output) masih
memenuhi batas toleransi dan faktorfaktor apa saja yg menyebabkan ketidakstabilan kualitas produk, yg bertujuan
untuk mengetahui tingkat kualitas produk yg dihasilkan dan untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidakstabilan dari
kualitas produk akhir (output) sehingga memperoleh solusi agar ketidakstabilan dapat diatasi. Berdasarkan
permasalahan yg ada, maka hipotesis yg dianjurkan pada penelitian ini adalah bahwa kualitas produk yg dihasilkan
masih memenuhi batas toleransi dan kewajaran, dan faktor utama penyebab ketidakstabilan kualitas produksi adalah
sumber daya manusia yg kurang terampil.
Populasi yg diambil penulis dalam penelitian ini yaitu tas dan keranjang serbaguna. Metode penelitian yg digunakan
penulis adalah metode Control Chart dan Diagram Ishikawa. Metode Control Chart terbagi atas X-Chart yg digunakan
untuk mengukur variabel produk yg terdiri dari panjang, lebar, tinggi dengan mengambil sampel selama 15 hari
sebanyak 5 unit dan P-Chart yg digunakan untuk mengukur atribut produk seperti jahitan yg tidak rapi dan pengeleman
yg kurang sempurna dengan mengambil sampel selama 15 hari sebanyak 25 unit. Berdasarkan metode tersebut dapat
diketahui proporsi dan tingkat kerusakan yg terjadi pada akhir produksi serta untuk mengidentifikasi penyebab-
penyebab yg mungkin timbul dari suatu efek spesifik kemudian memisahkan akar penyebabnya .
Berdasarkan analisis data diperoleh hasil yakni X-Chart menunjukan tidak adanya produk tas kulit yg melebihi batas
pengendalian, baik dalam hal panjang, lebar, maupun tinggi. Demikian juga untuk produk keranjang kulit serbaguna,
kecuali pada panjang produk inspeksi hari ke-5 yg menunjukan adanya produk yg melebihi batas pengendalian atas,
sehingga diperlukan adanya perbaikan. Pada PChart menunjukan bahwa proporsi produk yg baik pada tas kulit sebesar
94,74% sedangkan pada keranjang kulit serbaguna sebesar 75,80%. Berdasarkan Diagram Ishikawa dapat diketahui
empat faktor penyebab kerusakan dan ketidakstabilan pada hasil produksi yaitu metode, tenaga kerja, lingkungan, dan
mesin. Dari ke-empat faktor tersebut, faktor yg paling dominan adalah faktor tenaga kerja, hal ini disebabkan karena
kelelahan dan tidak profesionalnya pekerja.

05311179 / PIMA HAYU APRILIA DISTI
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR KERAJINAN KERAMIK PADA PERUSAHAAN "USAHA
KARYA" DI KLAMPOK BANJARNEGARA, 2010 ;
Abstrak:

Permasalahan yg dihadapi oleh perusahaan pada umumnya adalah tentang kualitas produk yg dihasilkan. Penilaian
terhadap produk oleh konsumen akan menentukan keputusan untuk melakukan pembelian kembali. Kepuasan
konsumen yg 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 yg dilakukan akan berkurang,
karena kemungkinan produk cacat akan terpantau. Penulis melakukan penelitian tentang pengendalian kualitas produk
akhir kerajinan keramik yaitu poci. Perusahaan-perusahaan yg berada di kawasan Kerajinan Keramik bergerak di bidang
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kerajinan keramik. Perusahaan-perusahaan tersebut melayani pemesanan kerajinan keramik dalam  pasar dalam negeri
dan luar negeri yg menginginkan kualitas terbaik sehingga membutuhkan suatu pengendalian terhadap produk yg
dihasilkan untuk selalu menjaga kualitas yg telah ada.
Penelitian ini untuk mengetahui tentang  standar kualitas yg telah ditetapkan perusahaan terhadap produk yg
dihasilkan, mengetahui pengendalian kualitas produk perusahaan dan penyebab kecacatan serta cara mengatasinya.
Analisis yg digunakan oleh penulis adalah uji keseragaman dan uji kecukupan data yg 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 yg telah ditetapkan. Diagram sebab akibat digunakan untuk menelusuri penyebab terjadinya produk cacat yg
terjadi secara kualitatif.  Pengambilan data yg dilakukan adalah produksi tahun 2009, data yg digunakan merupakan
data produksi yg telah lampau yg berisi jumlah produksi dan jumlah produk cacat untuk perhitungan matematisnya.
Dalam analisis kualitatif dilakukan dengan wawancara dengan karyawan yg berkaitan dengan proses produksi.
Pada akhir penelitian diketahui bahwa produksi yg dilakukan oleh perusahaan Usaha Karya masih berada dalam batas-
batas pengendalian yg diperbolehkan. Faktor yg mempengaruhi terjadinya variasi produk berasal dari faktor manusia,
mesin, lingkungan, bahan baku, metode kerja, faktor yg paling berpengaruh adalah faktor manusia.

04311166 / PATRIA ANDIES RAKHMAN
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR PERUSAHAAN PIPA POLYETHYLENE (PE) (STUDI
KASUS PT. WAVIN DUTA JAYA KARAWANG)., 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yg menganalisa tentang evaluasi pengendalian kualitas produk akhir,
dengan variabel yg diteliti adalah variabel fisik pipa pengecoran dengan bentuk pengujian sebagai berikut Diameter,
Panjang, Tebal, dan Tinggi produk. Teknik penetuan sampel yg digunakan adalah simple random sampling. Penelitian ini
menggunakan alat analisis Variabel kontrol yaitu peta control variabel rata-rata atau peta X (X Chart), Atribut control
chart yg biasa digunakan adalah P-chart, dan Diagram Ishikawa untuk mengetahui penyebab terjadinya cacat produk.
Hasil penelitian ini dapat diketahui sebagai beikut:
Dengan menggunakan metode X-Chart, untuk produk Pipa Jenis PERT 900 dengan interval yg ditetapkan oleh
perusahaan sebesar 95% mempunyai hasil sebagai berikut : Untuk ukuran diameter produk dapat dinyatakan baik,
Untuk ukuran panjang produk dapat dinyatakan buruk. Untuk ukuran tebal produk dapat dinyatakan baik. Untuk
Temperatur dengan standar perusahaan, dapat dinyatakan baik. Untuk Beban tekan air panas dapat dikatakan tidak
baik. Untuk Beban tekan air dingin dapat dikatakan produk tersebut tidak baik
Untuk produk PERT 1200 mempunyai hasil sebagai berikut: Untuk ukuran diameter produk dapat dinyatakan baik.
Untuk ukuran panjang produk dapat dinyatakan buruk. Untuk ukuran tebal produk dapat dinyatakan baik, untuk
Temperatur dapat dikatakan produk tersebut cacat. Untuk Beban tekan air panas dapat dikatakan produk tersebut tidak
baik, untuk Beban tekan air dingin dapat dikatakan produk tersebut tidak baik
Dengan menggunakan metode P-Chart, masing-masing produk mempunyai interval yg ditetapkan oleh perusahaan
sebesar 95%, dapat dinyatakan kedua jenis produk tersebut buruk
Katakunci: kualitas produk akhir, Pipa PE
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04311189 / AHMAD FADHILLAH
EVALUASI PERENCANAAN VOLUME PRODUKSI UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN YG MAKSIMAL
DENGAN PENDEKATAN LINEAR PROGRAMMING, 2010
Abstrak:

Banyaknya produk yg akan dihasilkan merupakan bagian dari perencanaan produksi dalam siklus satu periode produksi.
Perencanaan produksi inilah yg nantinya akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi sumber daya, seperti : penggunaan
bahan baku, tenaga kerja, waktu, dan sumber-sumber daya lain yg diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yg
berhubungan dengan produksi. Apabila produk yg dihasilkan melebihi permintaan pasar maka akan mengakibatkan
pembengkakan dibidang investasi bahan baku, biaya produksi maupun bahan pendukung yg lain. Tujuan penelitian ini
adalah menentukan perencanaan kombinasi produk guna memenuhi permintaan konsumen dan menentukan
perencanaan kombinasi produk yg memberikan keuntungan yg maksimal.
Penelitian dilakukan dibagian proses produksi Salim Silver Kotagede Yogyakarta, merupakan usaha industri yg bergerak
di bidang pembuatan perhiasan dari perak seperti cicin, kalung, gelang, serta kerajinan dari perak Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh produksi dalam 12 bulan terakhir produksi Salim Silver Kotagede Yogyakarta. Sedangkan
sampel dalam penelitian ini adalah 3 produk utama Salim Silver Kotagede Yogyakarta yaitu cincin, rantai kalung dan
gelang. Pengolahan data dilakukan dengan metode Linear Programming dengan menggunakan software QS 3.
Hasil penelitian menunjukkan Hasil pengolahan data dengan software QS 3, maka diperoleh jumlah produk optimal yg
diproduksi untuk thn 2008 yaitu produk Cincin sebanyak 550 gram per bulan dengan keuntungan tiap gram nya sebesar
Rp. 564, produk Rantai kalung sebanyak 540 gram per bulan dengan keuntungan tiap gram nya sebesar Rp. 543, produk
Gelang Rantai sebanyak 410 gram per bulan dengan keuntungan tiap gram nya sebesar Rp. 714. Solusi optimal
memberikan total kontribusi margin sebesar Rp 896.160,-. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa perbedaan
kontribusi margin kenyataan di lapangan dengan hasil optimalisasi menggunakan linear programming cukup besar yaitu
Rp. 10.356.270 per tahun untuk kondisi nyata dan Rp.10.753.920/tahun untuk hasil optimalisasi.
Kata Kunci: Perak, Linear Programming, Optimalisasi.

03311480 / SUROHMAN
EVALUASI SISTEM ANTRIAN PELAYANAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KANCA WATES KOTA,
KULON PROGO, 2010
Abstrak:

Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari antrian. Antrian akan tetap ada dan mungkin akan semakin
meningkat seiring dengan perkembangan teknologi serta kepadatan penduduk. Antrian sering kita jumpai di berbagai
fasilitas pelayanan yg ada disekitar kita, salah satunya yg ada di Badan Perbankan Indonesia yaitu pada pelayanan
terhadap nasabah baik pembukaan rekening baru atau penarikan dan penyetoran uang tunai. Jika antrian terus
meningkat dan tidak ada upaya untuk mengurangi antrian akan timbul berbagai permasalahan, diantaranya waktu akan
terbuang sia-sia dan biaya-biaya yg dikeluarkan semakin besar.
Dalam penelitian ini akan menganalisis sistem antrian pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KanCa Wates Kota, Kulon
Progo, apakah sistem antrian yg digunakan saat ini sudah efektif?, dan menganalisa biaya fasilitas pelayanan dan biaya
tunggu pelayanan. Biaya fasillitas pelayanan adalah biaya yg dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat fasillitas
dalam sistem antrian sedangkan biaya tunggu pelayanan adalah biaya yg 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 yg ditanggung oleh perusahaan dan pelanggan akan
efektif juga, dan biaya total pelayanan dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau efisien.
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05311322 / SAUGI MISFIR
EVALUASI STANDAR KERJA PADA LIA GARMENT BOYOLALI DALAM UPAYA PERENCANAAN PRODUKSI YG
OPTIMAL, 2010 ;
Abstrak:

Laporan  Magang  ini  berjudul  “Evaluasi Standar Kerja Pada Lia Garment Boyolali Dalam Upaya Perencanaan Produksi
Yg Optimal”.  Magang ini  bertujuan untuk mengevaluasi  standar kerja yg ada pada Lia  Garment Boyolali dalam rangka
penentuan kapasitas produksi untuk memenuhi setiap  permintaan  konsumennya,  membantu  sebagai  karyawan
dalam menyelesaikan tugas – tugas yg berkaitan dengan produksi, dan memberikan usulan-usulan  baru  tentang
perencanaan  produksi yg sesuai  dengan  teori yg diberikan di perkuliahan.
Lia  Garment  terletak  di  Boyolali,  Jawa  Tengah yg didirikan  pada tahun 1997 oleh Supriyono, awal perusahaan ini
didirikan hanya menggunakan 10 unit  mesin jahit,  dengan modal keberanian yg dimiliki  perusahaan terus
berkembang  semakin  pesat  sehingga  menjadi  perusahaan  Garment  eksportir yg cukup besar.  Perusahaan ini
dapat  berdiri  di  karenakan  lokasi  sekitar perusahaan yg mendukung produksi  tersebut.  Kepemilikannya 100% masih
dipegang oleh pendirinya, yaitu Bapak Supriyono sendiri.
Pelaksanaan  magang  di  Lia  Garment  dilaksanakan  pada  hari  Senin tanggal 20 April  2009 dan berakhir  pada hari
Selasa tanggal 19 Mei  2009,  dengan  asaumsi  9 jam kerja per  hari  dan 22 hari  kerja  per  bulan.  Penulis  melakukan
observasi dari tanggal 20 hingga 30 April 2009, Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 4 hingga 8 Mei 2009, Analisis
dilakukan pada tanggal 11 hingga 19 Mei 2009. Pendekatan yg digunakan adalah pendekatan tentang standar waktu
kerja pada karyawan Lia Garment.
Penulis  merekomendasikan usulan desain baru kepada  Lia Garment,  usulan tersebut  adalah  Lia Garment  hendaknya

mengganti  metode yg ada dalam  menetapkan  standar  waktu  kerja  kepada  para  karyawannya.  Faktor Pendorong
dalam  pelaksanaan  program  magang  adalah  keinginan  penulis  berbisnis  dalam Industri  Garment sehingga  magang
merupakan latihan  bagi penulis dalam menghadapi dunia bisnis yg 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 yg
cukup untuk menjalankan magang.
Kata kunci: Standar waktu kerja dan perencanaan produksi

06311345 / INTIA DEWI NINGSIH
IMPLEMENTASI METODA QUALITY FUNCTION DEPLOMENT (QFD) TERHADAP KUALITAS TOTAL
PENDIDIKAN DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010
Abstrak:

Usaha meningkatkan kualitas tot al pendidikan harus berorientasi pada mahasiswa. Jurusan manajemen Universitas
Islam Indonesia selama ini telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, akan tetapi sering terjadi keluhan-
keluhan dari mahasiswa,sehingga perlu diketahuipenyebabnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan
analisa dengan metode Quality Function Deployment dimana berorientasi pada keinginan konsumen.
Quality Function Deployment adalah salah satu cara atau alat analisa kebutuhan konsumen dalam merancang suatu
produk atau jasa dengan spesifikasi harapan atau keinginan konsumen. Aplikasinya pada perencanaan langkah-langkah
(metode) pelayanan jasa pendidikan ini akan terasa dari hasil analisa yg mendalam dari setiap perkataan mahasiswa yg
semua ditabelkan dalam Voice of Customer. Hasil penyebaran kuesioner ditunjukkan dengan data tingkat kepentingan
dan kinerja dari pihak dosen dan mahasiswa. Voice of Customer juga bermanfaat untuk pengelompokan banyak
kegiatan yg dilakukan oleh pihak jurusan manajemen.
Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner untuk semua mahasiswa dinyatakan
valid dengan nilai koefisien korelasi lebih besar dari
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r – tabel,dan kualitas instrument mampu memberikan kehandalan sehingga tidak terjadi pemaknaan ganda pada

kuesioner. Pada analisa  Quality Function Deployment  berdasarkan criteria kualitas yg terdiri dari Competent, Attitude,
Content,Delivery, Reliability,memeliki bermacam-macam penilaian. Hasil pengujian statistik deskriptif, Competent
penilaiannya terhadap kinerja jurusan berada dalam kategori tinggi,sedangkan kepentingan mahasiswa berada dalam
klasifikasi tinggi juga. Begitu juga dengan Attitute,Content,Delivery,Reliability penilaian terhadap kinerja dikategori
tinggi sedangkan kepentingan mahasiswa terhadap jurusan juga berada dalam klasifikasi tinggi.  Dalam respon tehnik
Competent memiliki hubungan yg kuat dengan Content dan Delivery,sehingga secara internal perusahaan (jurusan
manajemen) reliability harus mengutamakan kerja sama dengan Content, Attitude, dan Competent sedangkan Attitude
harus mengutamakan kerja sama dengan Content dan Delivery dalam upaya untuk memenuhi criteria kualitas total
pendidikan.  Hasil akhir perbaikan yg harus dilakukan pihak Jurusan Manajemen adalah pada divisi Content,peringkat
pertama setelah itu dipegang oleh divisi Reliability,Competent,Attitude,Delivery. Untuk itu pihak Jurusan Manajemen
lebih bertanggung jawab untuk menanamkan kepercayaan kepada mahasiswa UII tentang hak dan kewajibannya dalam
memberikan rasa aman kapada mahasiswa, menjaga sikap sopan karyawan dan memiliki kemampuan dan penetahuan
yg cukup.

05311462 / AGUNG SETIA UTAMA
PERANAN PENGENDALIAN KUALITAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI DEPOK SPORTS
CENTER YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis peranan pengandalian kualitas pelayanan pada proses pelayanan
berdasarkan  hubungan antara tingkat kinerja perusahaan dan tingkat kepentingan konsumen, dimensi-dimensi yg
menjadi fokus pada kualitas pelayanan, antara lain: kehandalan (reliability),  daya tanggap (responsiveness), jaminan
(assurance), empati (empathy), bukti fisik (tangible). Dimensi-dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis peranan
pengandalian kualitas pelayanan pada proses pelayanan di Depok Sport Center Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian kualitas pada proses pelayanan di Depok
Sports Center . (2) Untuk mengetahui Faktor– faktor apa sajakah yg mempengaruhi proses pengendalian kualitas
pelayanan di Depok Sports Center . Sampel yg digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden, teknik
pengambilan sampel ditentukan dengan Aksidental Sampling. Metode analisis yg digunakan adalah analisis servqual dan
metode ImportancePerfomance  dengan mengunakan diagram kartesius dan alat bantu diagram pareto.. Hasil Analisis
Diagram Kartesius Per Dimensi, dimensi yg berada pada kuadran A yaitu kuadran yg memiliki memiliki tingkat kinerja di
bawah rata-rata tetapi tingkat harapannya cukup tinggi, sehingga perlu perioritas utama adalah dimensi
Responsiveness. Sedangkan dimensi yg masuk dalam kuadran B merupakan kekuatan perusahaan karena memiliki
tingkat harapan yg tinggi dengan performance yg tinggi pula yaitu dimensi Tangible dan Empathy. Untuk dimensi
Assurance dan Reliability masuk dalam kuadran C, yaitu dimensi yg memiliki tingkat performance dan importance relatif
rendah dan tidak ada dimensi yg berada pada kuadran D, yaitu dimensi yg memiliki performance yg menurut konsumen
sangat baik, tetapi variabel ini memiliki tingkat harapan yg tidak begitu penting.
Kata kunci : Pengendalian kualitas pelayanan, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible.
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05311452 / RIFINA MARHAENDY
ANALISIS ASOSIASI MEREK LAPTOP ACER, COMPAQ DAN TOSHIBA BAGI MAHASISWA FAKULTAS
EKONOMI UII, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian  skripsi   ini  mengambil judul:  “Analisis  Asosiasi  Merek Laptop Acer, Compaq dan  Toshiba  Bagi  Mahasiswa
Fakultas  Ekonomi  UII”.    Latar belakang dari penelitian skripsi ini adalah mulai munculnya persaingan yg ketat di dunia
bisnis tidak hanya terbatas pada kualitas produk, tetapi citra merek dari produk itu sendiri perlu diperhatikan.  Citra
merek yg kuat yg dimiliki oleh perusahaan  berdampak pada  kemampuan  daya  saing perusahaan yg memungkinkan
perusahaan dapat merebut dan memenangkan persaingan dengan pesaingnya.  Merek sebenarnya merupakan  janji
penjual  untuk secara konsisten memberikan tampilan,  manfaat,  dan  jasa tertentu kepada pembeli.  Keunggulan
bersaing yg di  dasarkan pada  fungsi  merek dapat  menghasilkan citra merek yg positif serta menciptakan keunggulan
kinerja dan profitabilitas perusahaan, laba   jangka   panjang dan potensi   pertumbuhan.  Dengan menggunakan  96
responden pada laptop Acer, Compaq dan Toshiba di kampus fakultas Ekonomi UII, peneliti mencoba untuk
mengidentifikasi  variabel  dan atribut  produk yg dapat dijadikan asosiasi pada masing – masing merek laptop dan
menentukan ada tidaknya perbedaan  asosiasi  merek masing – masing laptop   berdasarkan karakteristik   responden
yg terdiri dari usia dan pendapatan.  Data   diambil dengan kuisioner yg disebarkan kepada 96  responden yg
mengetahui  dan memahami   masing–masing   merek   laptop.   Peneliti   menggunakan   metode Cochran dan Chi
Square dengan SPSS versi 13.
Hasil  pengujian Cochran dengan  taraf  signifikansi  5% diperoleh hasil  12 asosiasi yg didapat merek acer. Sedangkan
pada merek  Compaq  dan  Toshiba masing – masing secara berturut - turut  mempunyai  5 asosiasi  dan 12 asosiasi.
Sedangkan pada uji  chi  square yg bertujuan untuk menentukan ada  tidaknya perbedaan   asosiasi   merek yg telah
diperoleh   dari   hasil   analisisi   cochran berdasarkan karakterisitik konsumen,  didapat  hasil  bahwa kelompok
responden pria pada produk laptop acer merupakan produk yg nyaman dan handal  pada karakteristik  jenis  kelamin
dan kelompok pendapatan di  bawah Rp 1.000.000 menyatakan produk laptop acer memiliki citra yg baik. Sedangkan
pada laptop Compaq  tidak ditemukan perbedaan karakteristik konsumen  terhadap masing – masing  asosasi yg ada
pada  masing – masing merek  laptop  tersebut.  Pada karakteristik   jenis   kelamin   laki – laki   menyatakan   bahwa
laptop   Toshiba merupakan   laptop yg suku   cadangnya   terjangkau   pada   karakteristik   jenis kelamin.
Kata Kunci : Ekuitas merek, Citra merek, Asosiasi merek
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06311337 / MEI FITRI ASTUTI
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK DI TOKO BESI DAN BANGUNAN KONDANG
JAYA DI SLEMAN, 2010
Abstrak:

Riset ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau hubungan antara motivasi konsumen dengan keputusan
pembelian, dan mengetahui motivasi yg paling dominan mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian produk
di toko besi dan bangunan Kondang Jaya di Sleman. Untuk memecahkan permasalah tersebut, penulis melakukan
penelitian dengan cara menyebar kuesioner yg berisi pertanyaan tentang berbagai variabel motivasi yg diukur dengan
skala likert dimana alternatif jawabannya adalah skor Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup (C), Tidak Setuju (TS), Sangat
Tidak Setuju (STS). Dari jawaban responden kemudian dilakukan analisis melalui program SPSS Versi 11,5 dengan alat
analisis berupa regresi linier berganda, uji signifikansi persial dengan uji t, uji signifikasnsi koefisien regresi serentak
dengan uji F, korelasi berganda, analisis koefisien determinasi, dan analisis korelasi parsial.
Dari pengujian tersebut diperoleh hasil :  hanya faktor motivasi harga, kelengkapan produk, pelayanan, dan
kenyamanan yg secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian produk di toko besi dan bangunan Kondang Jaya
di Sleman (faktor fasilitas dan kebersihan toko tidak signifikan). Variabel motivasi yg paling dominan terhadap
keputusan pembelian produk di toko besi dan bangunan Kondang Jaya di Sleman adalah variabel harga. Pengaruh
motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian produk di toko besi dan bangunan Kondang Jaya adalah besar dan
kuat.
Kata Kunci : Kondang Jaya, Motivasi.

06311112 / ARIF BUDIMAN
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK SEPEDA MOTOR KAWASAKI NINJA RR DI
KOTA YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Motivasi konsumen dalam membeli produk merupakan suatu sikap yg mendorong orang untuk melakukan kegiatan-
kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi yg ada pada seseorang akan mendorong untuk mewujudkan
perilaku yg diarahkan pada tujuan mencapai kepuasan. Peneliti mencoba untuk mengidentifikasikan atribut yg bisa
dijadikan perbedaan motivasi dalam membeli produk sepeda motor Kawasaki Ninja RR. Penelitian ini mengangkat judul
“ Analisis Motivasi Konsumen Dalam Membeli Produk Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR di Kota Yogyakarta”.  Sebagai
sample penelitian menggunakan 100 responden. Penelitian ini diselenggarakan untuk populasi Kota Yogyakarta dengan
cara pemilihan menggunakan teknik Convenience Sampling data yg diambil dengan menggunakan angket yg dibagikan
kepada 105 responden yg menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR. Penelitian ini menggunakan analisis Chi
Square dengan SPSS 14. Hasil pengujian analisis Chi Square diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan motivasi
konsumen terhadap atribut harga berdasarkan usia, pendidikan dan penghasilan. Terdapat perbedaan motivasi
konsumen terhadap atribut layanan urna jual berdasarkan jenis kelamin, usia dan penghasilan. Terdapat perbedaan
motivasi konsumen terhadap atribut Reliabilitas berdasarkan usia dan penghasilan. Terdapat perbedaan motivasi
konsumen terhadap atribut Convermance berdasarkan jenis kelamin usia, pendidikan dan penghasilan. Sedangkan
atribut model terdapat perbedaan motivasi konsumen berdasarkan pendidikan. Terdapat perbedaan motivasi
konsumen terhadap atribut warna berdasarkan usia, dan pendidikan. Sedangkan atribut lainnya tidak terjadi perbedaan
motivasi secara signifikan berdasarkan karakteristik konsumen.
Kata kunci: Motivasi konsumen, sepeda motor Kawasaki Ninja RR
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05311346 / MEYMI PUTRI ALFIANI
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN
DAN LOYALITAS KONSUMEN RUMAH MAKAN YOGYA CHIKEN(JALAN WONOSARI KM 7 BATURETNO
BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA), 2010
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 96 responden dengan cara membagikan kuesoner.
Variabel penelitian terdiri dari variabel Atribut produk, Kualitas pelayanan, Kepuasan konsumen dan Loyalitas
konsumen. Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen, peneliti menggunakan metode survey terhadap atribut
produk dan kualitas pelayanan yg telah diberikan oleh perusahaan. Alat yg digunakan untuk mengumpulkan data adalah
kuesioner. Kemudian dilakukan perhitungan dengan melakukan metode Uji Regresi Linier untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh atribut produk terhadap kepuasan konsumen, dan atribut produk, kualitas pelayanan dan kepuasan
konsumen terhadap loyalitas konsumen, Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel atribut produk dan kualitas
pelayanan secara keseluruhan terhadap kepuasan konsumen, dan atribut produk, kualitas pelayanan dan kepuasan
konsumen secara keseluruhan terhadap loyalitas konsumen Uji t untuk mengetahui variabel atribut produk dan kualitas
pelayanan secara terpisah pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen, dan atribut produk, kualitas pelayanan dan
kepuasan konsumen secara terpisah pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen, Analisis Koefisien Determinasi dan
korelasi berganda untuk mengetahui tinggi-rendahnya derajat hubungan antara variabel atribut produk terhadap
kepuasan konsumen, dan atribut produk, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen.
Analisis Korelasi Parsial untuk mengetahui variabel atribut produk dan kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen
secara terpisah dari variabel bebas lainnya . Dalam analisis data yg dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan bahwa
konsumen merasa belum puas sepenuhnya terhadap variabel atribut produk: kualitas dan higienis produknya, produk
yg disajikan hangat dan renyah, kemasan yg dibawa, pertimbangan harga dan terhadap kualitas pelayanan: karyawan
dalam merespon permintaan pelanggan kurang. Sedangkan konsumen merasa cukup puas dengan variabel atribut
produk: menawarkan rasa dan aroma yg gurih, dan variabel kualitas pelayanan: tempat parkir nyaman, karyawan
melayani dengan cepat, karyawan peduli dan ramah, produknya halal. Dengan hasil ini diharapkan, RM. Yogya Chicken
jl. Wonosari Km.7 Mantup Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta mampu menentukan langkah strategis
selanjutnya untuk mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan dunia usaha yg semakin ketat.

07311026 / AFI AYULMI
ANALISIS PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN BUS
PARIWISATA PO PRAYOGA YOYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhDimensi  kualitas pelayanan terhadap  loyalitas konsumen Bus
Pariwisata  Po. Prayogo   Yogyakarta, serta mengetaui dan menganalisis dimensi yg dominan dalam mempengaruhi
loyalitas konsumen pada Po Prayogo Yogyakarta. Populasi yg digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen
yg pernah menggunakan jasa bus pariwisata Po  Prayogo Yogyakarta.Sampel penelitian ini adalah 96  pelanggan yg
sering atau yg pernah melakukan perjalanan menggunakan bus pariwisata Po.Prayogo.Teknik penarikan sample
menggunakan  Aksidental sampling  yaitu  teknik penentuan sampling berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yg secara
kebetulan sedang memesan bus ketika penelitian sedang berlangsung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi konsumen pada dimensi variabel kualitas pelayanandan  loyalitas
konsumen adalah baik.Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara
bersama-sama dan parsial terhadap loyalitas konsumen pada bus pariwisata Po. Prayogo Yogyakarta. Sedangkan
berdasarkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa dimensi Reliability paling
berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada jasa bus pariwisata Po. Prayogo Yogyakarta.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Dan Loyalitas Konsumen
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05311396 / NURLAILA JAYANTI
ANALISIS PENGARUH EKUITAS MERK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA LARISSA SKIN CARE &
HAIR TREATMENT DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Ekuitas Merk terhadap Keputusan Pembelian pada Larissa Skin Care & Hair
Treatment di Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh positif ekuitas merk terhadap
keputusan pembelian dan variabel persepsi kualitas yg paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  Data yg
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada pelanggan Larissa
Skin Care & Hair Treatment Yogyakarta. Pengambilan sampel dengan teknik convenience sampling dimana sampelnya
adalah pelanggan Larissa Skin Care & Hair Treatment yg pernah melakukan perawatan dan membeli produk minimal 1
kali. Sampel yg digunakan sebanyak 96 orang responden.  Variabel penelitian adalah ekuitas merk dengan kelima
variabel di dalamnya yaitu kesadaran merk, loyalitas merk, persepsi kualitas dan asosiasi merk sebagai variabel
independent dan keputusan pembelian sebagai variabel dependent. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan
instrument kuesioner yg selanjutnya diolah dengan menggunakan program SPSS 17. Metode pengolahan data dan
analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis koefisien determinasi, analisis korelasi berganda dan parsial
serta uji asumsi klasik yg terdiri dari multikolonieritas, heterokesdatisitas, dan normalitas data. Pengujian hipotesis
menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5% serta uji korelasi.   Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
variable loyalitas merk, persepsi kualitas, dan asosiasi merk berpengaruh positif yg signifikan terhadap keputusan
pembelian pelanggan  Larissa Skin Care & Hair Treatment, sedangkan variable yg paling berpengaruh terhadap
keputusan pembelian adalah variabel persepsi kualitas.    Kata kunci : Ekuitas Merk dan  Keputusan Pembelian

03311466 / ILHAMDI
ANALISIS PENGARUH IKLAN KOMPARATIF PADA IKLAN PRODUK ESIA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
CUSTOMER DOASION MODEL TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN, 2010
Abstrak:

Ilhamdi, 2008. Iklan merupakan salah satu bentuk kegiatan pemasaran yg aktifitasnya didasarkan pada konsep
komunikasi yg dilakukan kepada produsen. Karena merupakan bentuk komunikasi maka keberhasilannya dalam
mendukung program pemasaran merupakan pencerminan dari keberhasilan komunikasi. Consumer Decision Model
merupakan salah satu model yg dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas iklan, terdiri dari 6 (enam) variabel yg
saling berhubungan, yaitu: Pesan Iklan, Pengenalan Merek, Keyakinan Konsumen, Sikap konsumen, Niat beli dan
Pembelian  Hal tersebut yg membuat ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini mengambil judul
“Analisis Pengaruh Iklan Komparatif  Pada Iklan Produk  Esia Dengan mengunakan Consumer Decision Model Terhadap
Minat Beli Konsumen  “.(studi kasus mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia)
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pesan iklan, pengenalan merek, keyakinan
konsumen, sikap konsumen terhadap niat beli serta untuk mengetahui variabel mana yg akan menjadi variabel antara.
Data primer diperoleh dari kuesioner yg disebarkan kepada 96 responden yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Dalam penelitian ini penulis mengungkap permasalahan tersebut dengan menggunakan analisis Regresi linier sederhana
serta pengolahan data yg diperoleh melalui responden. Dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa ada
pengaruh langsung yg signifikan diantara variabel tersebut. Disamping itu, pesan iklan adalah varaibel yg paling
dominan yg berpengaruh terhadap minat beli .
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06311316 / SHARY SHARTYKARINI
ANALISIS PENGARUH JULITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN
LOYALITAS KONSUMEN "MARTA TILAAR SALON DAY SPA" DI CC, YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian berjudul “ Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas
Konsumen Martha Tilaar Salon Day Spa di Condong Catur , Yogyakarta “ . Penelitian ini bertujuan pengaruh positif
kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan serta pengaruh positif kualitas produk, kualitas pelayanan
dan kepuasan terhadap loyalitas konsumen. Kemudian mendiskripsikan variable yg paling besar berpengaruh positif
terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen.
Metode penelitian yg digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dan statistik. Hal ini bertujuan agar
penelitian yg dihasilkan lebih akurat. Dengan mengumpulkan kuisioner yg diajukan kepada respoden, kemudian dapat
dihitung dengan menggunakan uji rata – rata (Mean), uji Regresi Linier Berganda, uji F, uji t Parsial, uji Asumsi Klasik, uji
Korelasi Berganda (R), uji Koefisien Determinasi Berganda, uji Korelasi Parsial, uji Koefisien Determinasi Parsial.
Hasil yg sudah ditemukan bahwa terdapat pengaruh yg signifikan variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan.
Variabel kualitas pelayanan merupakan variabel yg paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen
Kata kunci : kualitas produk, kualitas pelayanan, kepuasan, loyalitas

05311233 / ACHMAD MUCHAMMAD
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI GAOL FUTSAL YOGYAKARTA,
2010 ;
Abstrak:

Skripisi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Konsumen di Gaol Futsal Yogyakarta“.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap jasa yg diberikan serta apakah ada
pengaruh secara signifikan variabel kualitas jasa terhadap kepuasan dan variabel manakah yg paling dominan dalam
mempengaruhi kepuasan konsumen di Gaol futsal Yogyakarta.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan kuesioner
yg dibagikan kepada konsumen Gaol futsal Yogyakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik convinience sampling
yg sampelnya adalah konsumen Gaol futsal yg pernah berkunjung minimal 1 kali dengan jumlah sampel sebanyak 96
responden yg berkunjung ke Gaol futsal Yogyakarta.
Variabel penelitian adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya sebagai variabel independent dan kepuasan
konsumen sebagai variabel dependent. Untuk mengetahui apakah kelima atribut tersebut berpengaruh positif terhadap
kepuasan konsumen dan atribut apa yg paling mempengaruhi konsumen dalam pengggunaan kualitas jasa, Metode
pengolahan data menggunakan program SPSS dan analisis datanya menggunakan analisis regresi berganda, koefisien
determinasi, korelasi berganda & parsial. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5 %.
yg mempunyai presentasi terbesarlah yg akan menjadi faktor yg mempengaruhi konsumen dalam menggunakan jasa di
Gaol futsal Yoygakarta.
Hasil kesimpulan yg diperoleh benar bahwa kelima dimensi kualitas jasa (Tangible, Reliability, Responsiveness,
Assurance, Empathy) tersebut berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen di Gaol futsal Yogyakarta. Reliability
merupakan dimensi kualitas jasa yg paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Gaol futsal Yogyakarta.
Kata kunci : Kualitas jasa, Kepuasan Konsumen.
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05311222 / DIKKA RAMADHAN
ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN NASABAH PERUM PEGADAIAN
CABANG LEMPUYGAN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau hubungan antara kualitas pelayanan dengan
kepuasan  nasabah, dan untuk mengetahui dimemnsi kulitas pelayanan yg paling dominan mempengaruhi kepuasan
nasabah Perum Pegadaian Cabang Lempunygan. Populasi yg digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yg
pernah melakukan gadai di Perum Pegadaian Cabang Lempuygan  . Sampel penelitian ini adalah 96 responden yg
dianggap telah cukup mewakili populasi yg diteliti. Dimensi yg digunakan dalam penelitian ini adalah : reliability,
responsiveness,assurance, emphaty, tangibles. Teknik penarikan sampel menggunakan “purposive sampling”. Model
analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan korelasi parsial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah merasa puas dengan kualitas pelayanan Perum Pegadaian
karena dimensi kualitas layanan yg ada sudah dianggap baik. Hasil ini dapat dibuktikan bahwa konsumen memberikan
penilaian baik terhadap dimensi kualitas layanan Perum Pegadaian Cabang Lempuygan.. Berdasarkan hasil analisis
regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yg signifikan antara kualitas layanan dengan kepuasan nasabah. Hal
tersebut berarti bahwa semakin baik kualias layanan maka semakin puas pula nasabah. Pada hasil uji korelasi parsial
dimensi tangibles mempunyai nilai yg paling tinggi diantara dimensi - dimensi lain yg artinya bahwa dimensi tangibles
merupakan dimensi kualitas layanan yg berpengaruh terhadap epuasan nasabah.
Dari hasil penelitian ini maka didapatkan saran bagi Perum Pegadaian Cabang Lempuygan, bahwa dimensi tangibels
merupakan dimensi kualitas layanan yg paling dominan mempengaruhi kepuasan nasabah. maka dimensi tangibles
harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.  Kata kunci : kualitas layanan, Kepuasan nasabah

01311484 / M. ENDY SEFRIYANDY
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN JASA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN
KONSUMEN SINERGY PHOTOGRAPHY + GRAPHIC DESIGN YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan jasa dan kualitas produk terhadap kepuasan
konsumen pada perusahaan jasa, yaitu Sinergy Photography + Graphic Design Yogyakarta secara parsial maupun
simultan, serta untuk mengetahui variabel yg paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen.
Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yg sedang ataupun yg telah menggunakan jasa foto di Sinergy
Photography + Graphic Design Yogyakarta. Adapun jumlah sampel yg diambil sebanyak 95 orang dengan cara
convenience sampling. Alat analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, analisis koefisien
korelasi berganda, analisis koefisien determinasi, dan analisis korelasi parsial.
Hasil dari pengujian dengan analisis korelasi berganda meninjukkan bahwa semua variabel independen  ( Tangibles,
Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Kualitas Produk )  secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen  ( Kepuasan Pelanggan ) , sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa semua
variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel yg paling dominan mempengaruhi kepuasan
konsumen adalah Tangibles
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04311451 / RATIH KUSUMA PUTRI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN BERDAMPAK PADA LOYALITAS
PELANGGAN RAMAI FAMILY MALL YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yg terdiri dari dimensi tangibles,
reliability, responsiveness, assurance, dan empathy terhadap kepuasan dan dampaknya terhadap loyalitas pelanggan
melalui studi kasus di RAMAI Family Mall Yogyakarta. Kuesioner digunakan sebagai data primer dan didukung oleh data
sekunder yg diperlukan baik melalui literatur, jurnal maupun situs internet. Teknik pengambilan sampel yg digunakan
adalah convenience sampling yaitu dimana peneliti mencari dan kemudian memberikan kuesioner untuk diisi kepada
siapa saja yg dapat mewakili populasi yaitu konsumen yg sedang berbelanja di RAMAI Family Mall Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik yaitu Analisis Regresi Linier Berganda dua model.
Model pertama digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan model
kedua digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap loyalitas pelanggan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responden yg terdiri dari pelanggan RAMAI Family Mall
Yogyakarta mayoritas adalah wanita dengan persentase sebesar 54,2%, berusia antara 31 - 40 tahun yaitu sebesar
43,8%, bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebesar 35,4%, memperoleh informasi tentang RAMAI Family Mall
Yogyakarta dari rekomendasi teman atau saudara yaitu sebesar 44,8%, pengeluaran setiap kali belanja antara dari
Rp.250.000 – Rp.500.000 yaitu sebesar 49.0%, dan berbelanja kurang dari 3 kali dalam sebulan yaitu sebesar 62,5%.
Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa pelanggan memberikan penilaian yg baik pada kualitas pelayanan
RAMAI Family Mall dengan skor rata – rata sebesar 3,74 atau dikategorikan baik. Sedangkan skor rata-rata tertinggi
kualitas pelayanan yaitu pada dimensi Tangibles sebesar 3,88 atau termasuk baik. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yg
baik menjadikan konsumen merasa puas berbelanja di RAMAI Family Mall dengan skor rata-rata kepuasan konsumen
yaitu 3,85 atau masuk kategori puas. Oleh karena konsumen telah merasa puas berbelanja di RAMAI Family Mall,
konsumen pun menjadi pelanggan yg loyal dengan skor rata-rata loyalitas pelanggan sebesar 3,81 atau masuk kategori
loyalitas tinggi.
Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini terbukti.

06311115 / RR.REYNA SAFIRA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI HOTEL AIRLANGGA
YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Meningkatnya jumlah wisatawan asing dan domestik yg melakukan perjalanannya untuk tujuan bisnis maupun wisata,
mendorong munculnya perusahaanperusahaan baru di bidang jasa perhotelan. Dengan bertambahnya jasa perhotelan
maka kalangan pengusaha dihadapkan pada persaingan untuk mendapatkan konsumen akhir. Untuk menghadapinya
maka perusahaan harus memberikan pelayanan yg terbaik dan menjaga agar konsumen tetap puas terhadap pelayanan
hotel. Oleh karena itu pihak hotel harus mengetahui bagaimana kinerja mereka diterima oleh konsumennya sehingga
perusahaan dapat melakukan langkah-langkah apa saja yg perlu dipertahankan atau diperbaiki. Atas dasar uraian
tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Konsumen Di Hotel Airlangga Yogyakarta”.
Metode analisis yg digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah analisis tingkat regresi linier berganda, koefisien
determinasi, koefisien korelasi berganda, dan korelasi parsial. Sampel yg diambil sebagai responden adalah konsumen
yg pernah menginap di Hotel Airlangga Yogyakarta. Dari penelitian yg telah dilakukan, mayoritas responden dengan
pekerjaan sebagai wiraswasta dan berdasarkan pendapatan responden mayoritas berkisar Rp 2.000.000,00 – Rp
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4.000.000,00. Secara keseluruhan, tingkat ketidakpuasan konsumen terendah terdapat pada dimensi tangible dengan
gap -0,56. Dimensi kualitas pelayanan yg perlu diprioritaskan atau diperbaiki adalah dimensi assurance dengan gap -
0,76. Oleh karena itu Hotel Airlangga Yogyakarta harus dapat meningkatkan kinerjanya pada kelima dimensi kualitas
pelayanan agar kepuasan konsumen tercapai. Saran ditujukan sebagai bahan pertimbangan pihak hotel untuk
melakukan upaya apa saja yg perlu dipertahankan atau diperbaiki sehingga dapat memberikan pelayanan yg lebih baik
dibandingkan pesaingnya dan bahkan merebut konsumen pesaing.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan pada Hotel.

07311031 / FATIHAH NUR RAMADHANI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG TRAVEL CIPAGANTI DI
JAKARTA (STUDI KASUS PADA CIPAGANTI GROUP), 2010
Abstrak:

Meningkatnya jumlah wisatawan asing dan domestik yg melakukan perjalanannya untuk tujuan bisnis maupun wisata,
mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru di bidang jasa transportasi khususnya travel. Dengan
bertambahnya jasa yg bergerak di bidang transportasi travel maka kalangan pengusaha dihadapkan pada persaingan
untuk mendapatkan konsumen akhir. Untuk menghadapinya maka perusahaan harus memberikan kualitas pelayanan
yg terbaik. Kualitas pelayanan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, semakin baik kualitas pelayanan yg
diberikan maka kepuasan konsumen akan semakin meningkat, sebaliknya jika kualitas pelayanan kurang baik maka
kepuasan konsumen  Konsumen yg merasa puas pada pelayanan yg diberikan oleh travel Cipaganti sangat berpengaruh
terhadap kepuasan konsumen, kualitas pelayanan yg baik akan men Oleh karena itu perusahaan  harus mengetahui
bagaimana kinerja mereka diterima oleh konsumennya sehingga perusahaan dapat melakukan langkah-langkah apa saja
yg perlu dipertahankan atau diperbaiki. Atas dasar uraian tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan
judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG TRAVEL CIPAGANTI DI
JAKARTA(Studi Kasus Pada CIPAGANTI GROUP)”.
Metode analisis yg digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode
kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, dan sampel yg digunakan sebanyak 96 orang. Dari
penelitian yg dilakukan, melalui 5 variabel yaitu  tangible, reliability, responsiveness, empathy, dan assurance dapat
dinyatakan bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan yg diberikan oleh travel Cipaganti di Jakarta adalah
baik. Terdapat pengaruh signifikan variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang, hal ini dapat diartikan
bahwa kepuasan penumpang akan rendah apabila perusahaan tidak memperhatikan kelima dimensi tersebut.  Variabel
yg mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kepuasan penumpang adalah tangible.
Kata kunci : Pengaruh, Kualitas Pelayanan, Kepuasan.

05311089 / DHONI TRI YOGANTARA
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR
YAMAHA JUPITER Z DI KABUPATEN KULON PROGO, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau hubungan antara motivasi konsumen dengan
keputusan pembelian, dan mengetahui motivasi yg paling dominan mempengaruhi konsumen dalam keputusan
pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter Z.  Populasi yg digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yg
mempunyai sekaligus pemakai sepeda motor Yamaha Jupiter Z di Kabupaten Kulon Progo . Sampel penelitian ini adalah
105 konsumen yg dianggap telah cukup mewakili populasi yg diteliti. Dan variabel yg digunakan dalam penelitian ini
adalah : harga, kualitas, layanan purna jual, model / bentuk, serta harga diri. Teknik penarikan sampel menggunakan
“Convinience Sampling”. Model analisis yg digunakan dalam penelitian  ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen termotivasi untuk membeli sepeda motor Yamaha
Jupiter Z karena atribut yg ada telah sesuai dengan apa yg dimiliki oleh sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Hasil ini dapat
dibuktikan bahwa sebagian besar tingkat pengaruh / hubungan antara motivasi dengan keputusan pembelian sebesar
100% yg menunjukkan bahwa konsumen telah termotivasi untuk membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Berdasarkan
hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yg signifikan antara motivasi konsumen dengan keputusan
pembelian berdasarkan kualitas, layanan purna jual, model / bentuk, dan harga diri. Hal  tersebut berarti bahwa
semakin setuju konsumen terhadap atribut diatas maka semakin setuju pula konsumen untuk membeli. Sedangkan
motivasi konsumen dengan keputusan pembelian berdasarkan harga menunjukkan hasil yg tidak signifikan hal ini
berarti motivasi berdasarkan harga bukan dijadikan sebagai pertimbangan yg berarti. Untuk hasil korelasi parsial model
/ bentuk mempunyai nilai yg paling tinggi diantara atribut – atribut lain yg artinya bahwa model / bentuk merupakan
motivasi utama yg dijadikan pertimbangan dalam pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter Z.
Dari hasil penelitian juga didapatkan saran bagi perusahaan / produsen produk sepeda motor Yamaha Jupiter Z, bahwa
atribut yg model / bentuk merupakan atribut yg paling dominan, maka model / bentuk perlu dipertahankan dan
ditingkatkan karena segmen terbesar konsumen yg menggunakan produk ini adalah kalangan muda yg lebih tertarik
dengan bentuk sporty.

06311128 / MUHAMMAD TAUFIK HIMAWAN
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT PRODUK MR. BURGER DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Persaingan dalam dunia bisnis saat ini semakin ketat. Ini menyebabkan perusahaan bisnis masa kini harus benar-benar
memikirkan strategi pemasarannya. Untuk menetapkan strategi pemasaran, maka perusahaan harus mengetahui
terlebih dahulu apa yg dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan mereka.  Dalam hal ini, Penulis mencoba untuk
meneliti bagaimana sikap konsumen terhadap aribut produk Mr. Burger yg terdiri dari 10 atribut produk, yaitu : produk,
harga, kualitas, kebersihan, pelayanan, rasa, variasi, fasilitas antar, kualitas bahan, dan kehalalan produk. Dan meneliti
apakah ada perbedaan sikap berdasarkan karakteristik (pendapatan, usia, tingkat pendidikan, status, dan frekuensi
pembelian) terhadap atribut produk Mr. Burger. Adapun pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan model
sikap Fishbein, yaitu dengan mengalikan skor kepercayaan (belief) dengan skor evaluasi (evaluation), sehingga dapat
diketahui sikap konsumen terhadap atribut produk Mr. Burger. Untuk mengetahui perbedaan sikap berdasarkan
karakteristik (pendapatan, usia, tingkat pendidikan, status, dan frekuensi pembelian) terhadap atribut produk Mr.
Burger dilakukanlah analisis ANOVA.  Dari hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa skor total sikap konsumen
adalah positif dan ada perbedaan sikap yg signifikan berdasarkan karakteristik (pendapatan, usia, tingkat pendidikan,
status, dan frekuensi pembelian) terhadap atribut produk Mr. Burger. Maka perusahaan harus mempertahankan
kepercayaan konsumen agar pelanggan tidak lari. Dan membuat produk yg tepat untuk masing-masing konsumen yg
berbeda-beda pendapatan, usia, tingkat pendidikan, status, dan frekuensi pembelian nya.
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04311513 / ARYO WIBISONO
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT DI KOTA
YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini merupakan analisis sikap konsumen terhadap atribut surat kabar kedaulatan rakyat di kota Yogyakarta.
Rumusan masalah yg ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sikap konsumen terhadap atribut surat
kabar kedaulatan rakyat dan apakah ada perbedaan sikap konsumen terhadap atribut surat kabar kedaulatan rakyat
berdasarkan karateristiknya. Atribut kedaulatan rakyat berupa harga, kualitas berita, luas jangkauan informasi, Koran
lokal, kualitas bahan. Berdasarkan karateristik konsumen  kedaulatan rakyat yaitu : jenis kelamin, usia, tingkat
pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah sikap
konsumen terhadap atribut surat kabar kedaulatan rakyat berdasarkan karateristik dan apakah ada perbedaan sikap
konsumen terhadap atribut surat kabar kedaulatan rakyat berdasarkan karateristik.
Adapun hipotesis yg akan diambil dalam penelitian ini adalah sikap konsumen terhadap atribut surat kabar kedaulatan
rakyat adalah positif dan perbedaan sikap konsumen terhadap atribut surat kabat kedaulatan rakyat berdasarkan
karateristik konsumen. Dalam penelitian ini diketahui seluruh populasi adalah pembeli dan pembaca kedaulatan rakyat.
Sampelnya berjumlah 106 orang. Dalam memperoleh sampel digunakan accidental purposive random sampling. Untuk
mengolah hasil sampel dan wawancara digunakan analisis indeks sikap (Fisben) dan analisis Kruskal-Wallis H. setelah
analisis maka diketahui hasil sikap konsumen berdasarkan karateristik adalah positif. Demikian uraian singkat tentang
penelitian ini.

06311080 / LUCYANA FEBRIANI
ANLISIS PENELITIAN EKUITAS MEREK PRODUK MIE INSTAN MEREK INDOMIE DAN MIE SEDAP DI
KABUPATEN SLEMAN : STUDI KASUS PADA MAHASISWA DI KABUPATEN SLEMAN, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Penilaian Ekuitas Merek Produk Mie Instan Merek Indomie dan Mie Sedaap di Kabupaten
Sleman ; Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menguji signifikansi pengaruh pada dimensi ekuitas merek (kesadaran merek, asosiasi
merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek) terhadap pembentukan ekuitas merek Indomie dan Mie Sedaap dan
untuk mengetahui tingkat perbedaan ekuitas merek Indomie dan Mie Sedaap.
Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik dan deskriptif, hal ini bertujuan agar penelitian dapat memperoleh
hasil yg akurat, sehingga dapat dicari solusi yg tepat. Penilaian statistik dilakukan dengan menggunakan instrument
kuesioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS.18.0. Sedangkan populasi yg
diteliti adalah mahasiswa yg pernah mengkonsumsi Indomie dan Mie Sedaap. Sampel yg digunakan sebanyak 96
responden dengan metode convenience sampling.
Metode pengolahan dan analisis menggunakan analisis uji Wilcoxon untuk menguji hipotesis mengenai perbedaan
ekuitas merek Indomie dan Mie Sedaap. Kemudian uji Regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis mengenai
pengaruh pada dimensi ekuitas merek (kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek)
terhadap pembentukan ekuitas merek Indomie dan Mie Sedaap dan untuk mengetahui tingkat perbedaan ekuitas
merek Indomie dan Mie Sedaap. Melalui analisis yg dilakukan, menunjukkan bahwa nilai ekuitas Indomie dan Mie
Sedaap berbeda. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan pada masing-masing indikator ekuitas merek Indomie
dan Mie Sedaap.
Pernyataan pada masing-masing dimensi ekuitas merek Indomie dan Mie Sedaap (kesadaran merek, asosiasi merek,
persepsi kualitas, dan loyalitas merek) secara keseluruhan tidak mempengaruhi pembentukan ekuitas merek Indomie
dan Mie Sedaap, tetapi ada beberapa yg cukup mempengaruhi dalam pembentukan ekuitas merek.



PERPUSTAKAAN FEUII

80

ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010

06311142 / YUDHISTIRA BRASTHA ANGKARA
MOTIVASI KONSUMEN DALAM BERBELANJA DI INDOMARET YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan
(stimuli) dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungannya yg lain.
Rangsangan tersebut kemudian diproses (diolah) dalam diri, sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya
diambil keputusan pembelian. Karakteristik pribadi konsumen yg dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut
sangat komplek, dan salah satunya adalah motivasi konsumen untuk membeli.
Tujuan penelitian Untuk mencari atribut yg paling dominan dalam memotivasi konsumen  berbelanja di Indomaret
Condongcatur Yogyakarta, dan untuk menetapkan adanya perbedaan dalam pemilihan atribut yg memotivasi konsumen
berbelanja di Indomaret Condongcatur Yogyakarta berdasarkan karakteristiknya. penelitian ini pengambilan sampel
secara non random sampling dengan tehnik convinience atau sering disebut juga accidental sampling. Analisis
penelitian menggunakan perhitungan chi square (X²) yg digunakan untuk mengetahui perbedaan motivasi konsumen
untuk berbelanja di Indomaret condongcatur Yogyakarta berdasarkan karakteristik responden. Dari hasil analisis Chi
Square terdapat perbedaan motivasi konsumen berbelanja di Indomaret Yogyakarta berdasarkan karakteristik
responden (usia, penghasilan, pendidikan dan pekerjaan), sedang untuk karasteristi responden berdasarkan jenis
kelamin tidak memiliki perbedaan.
Kata kunci: motivasi konsumen, karakteristik responden, Chi Square.

05311177 / APSARI ANGGAYASTI W.
PENGARUH ECONOMIC CONTENT,RESOURCE CONTENT,SOCIAL CONTENT TERHADAP KEPUASAN
DEBITUR (STUDI KASUS DEBITUR PT.BNI "SENTRA KREDIT KECIL" YOGYAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

Persaingan dalam industri perbankan yg sangat tajam, komplek dan adanya perubahan lingkungan bisinis yg sangat
cepat lebih-lebih dengan masuknya bank asing menjadi persaingan semakin ketat. Dengan kondisi persaingan yg
semakin ketat, telah menyebabkan pengelolaan perbankan berusaha memberikan pelayanan yg terbaik kepada
nasabahnya.            Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat PT.Bank Negara Indonesia (Perseo) Tbk Sentra Kredit
Kecil (SKC) Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu per
31 Desember 2008 sebanyak 849 debitur dengan baki debet Rp.352.096 juta sedangkan per 31 Desember 2007
sebanyak 763 debitur dengan baki debet Rp.277.183 juta.  Meningkatnya dana yg disalurkan kepada masyarakat dalam
bentuk kredit tersebut sebagai dampak dari layanan yg baik sehingga memberikan kepuasan kepada nasabah.
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dalam rangka menulis Skripsi dengan judul: Pengaruh
Economic Content, Resource Content, Social Content terhadap Kepuasan debitur pada PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta. Model analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi
Linier Berganda dengan 3 variabel bebas dan 1 variabel independen, dengan jumlah responden yg dianalisis adalah 96
orang nasabah pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta. Kesimpulan yg dihasilkan
dalam penelitian ini, adalah karakteristik responden mayoritas debitur PT. BNI SKC Yogyakarta mengambil kredit usaha
mikro plus yaitu 45,8% dan jenis usaha pada bidang perdagangan yaitu sebesar 31,3%. Hal ini menunjukkan bahwa
profil debitur PT. BNI SKC Yogyakarta merupakan debitur potensial. Dan berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa
Economic Content, Resource Content, Social Content berpengaruh signifikan terhadap kepuasan debitur.  Saran yg
diajukan adalah agar PT. BNI SKC Yogyakarta hendaknya memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melanjutkan
kredit dengan mengurangi biaya untuk mendapatkan kredit/produk baru sehingga biaya beralih ke Bank lain bisa lebih
besar dari pada biaya untuk tetap menjadi nasabah, meningkatkan reputasi Bank dengan memberikan pelayanan prima
kepada nasabah, dan terus melakukan inovasi-inovasi pada produk kreditnya.
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06311031 / NUGROHO ADY WIBOWO
PENGARUH HARGA DAN ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE SONY
ERICSSON BERDASAR PERSEPSI KONSUMEN, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini menjelaskan tentang seberapa pengaruh harga dan atribut produk  terhadap keputusan pembelian suatu
produk berdasar persepsi konsumen, dalam hal ini produknya adalah Handphone Sony Ericsson.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian.
Selain faktor harga, atribut produk apa saja yg mempengaruhi keputusan pembelian berdasarkan persepsi konsumen
terhadap produk handphone Sony Ericsson pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan juga
untuk mengetahui faktor harga atau atribut produk apa yg paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian.
Populasi yg diteliti adalah konsumen yg memakai Handphone Sony Ericsson dan yg pernah memakai Handphone Sony
Ericsson yaitu sejumlah 96 responden. Variabel yg digunakan dalam penelitian meliputi harga, merek, desain, fitur,
kualitas, warna, dan jaminan. 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. Analisis koefisiensi korelasi berganda, analisis koefisien determinasi
berganda dan analisis dan koefisien korelasi parsial .  Dari hasil penelitian diatas menunjukkan berdasarkan persepsi
konsumen secara rata-rata Harga dan Atribut produk berpengaruh kuat terhadap keputusan pembelian Handphone
Sony Ericsson pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dari analisis regresi menunjukan bahwa
ada variabel yg tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeilan handphone Sony Ericsson yaitu variabel
merek dan desain. Sedangkan yg paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian Handphone Sony Ericsson
pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia adalah pada variabel Jaminan. Ini berarti berdasar
persepsi konsumen menunjukkan Variabel jaminan dinilai paling mempengaruhi pembelian handphone Sony Ericsson.
Kata kunci : Harga, Aribut Produk, Keputusan Pembelian, Persepsi

06311268 / EDWIN ADI PRASETYO
PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA
PENGGILINGAN PADI "SUMBER MAKMUR" BOYOLALI, 2010
Abstrak:

Penelitian yg berjudul Pengaruh Kualitas Jasa terhadap Loyalitas Konsumen dalam menggunakan Jasa Penggilingan Padi
Sumber Makmur Boyolali,  bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas
konsumen pada penggilingan padi sumber makmur boyolali  serta komponen apa yg memiliki pengaruh signifikan dan
komponen apa yg memiliki korelasi kuat yg mempengaruhi loyalitas konsumen dalan menggilingkan padi di
penggilingan sumber makmur Boyolali..
Alat analisis yg digunakan adalah model regresi linear berganda, korelasi berganda, korelasi parsial yg kemudian
dilanjutkan dengan analisis deskriptif dan analisi statistika. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan
karakteristik responden. Sedangkan analisis statistika digunakan untuk melakukan analisis yg dilakukan dengan
menggunakan teknik statistik sehingga keputusan dapat diambil lebih pasti. Untuk mengetahui hubungan antara
variabel-variabel dimensi kualitas jasa terhadap dimensi loyalitas secara serentak (uji F) maupun secara parsial (uji T).
Hasil penelitian ini keseluruhan dapat diketahui secara bersamaan dimensi reliability, responsiveness, assurance,
empathy, tangibles  mempunyai pengaruh signifikan tehadap loyalitas konsumen. Dan dapat diketahui bahwa dimensi
Reliability mempunyai korelasi yg paling kuat terhadap loyalitas konsumen di penggilingan padi Sumber Makmur.
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06311164 / ALDILA ISWANINGRUM
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING PADA PENAWARAN UMUM
PERDANA BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Kebutuhan modal suatu perusahaan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Hal ini
mengharuskan perusahaan mendapatkan tambahan dana baru salah satunya dengan menjual sahamnya kepada publik
(gopublic) melalui pasar perdana. Harga saham perdana tersebut menetukan besarnya dana yg akan diperoleh
perusahaan (emiten) sehingga emiten menginginkan harga yg tidak terlalu rendah. Namun dalam kegiatan pasar umum
perdana sering terjadi fenomena underpricing dimana harga saham yg ditawarkan pada pasar perdana justru lebih
rendah dibandingkan harga saham ketika diperdagangkan di pasar sekunder. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh
pasar modal dunia termasuk Indonesia.Berbagai penelitian telah dilakukan namun hasilnya berbeda-beda. Oleh karena
itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali faktor-faktor yg diperkirakan mempengaruhi tingkat
underpricing pada saham-saham perusahaan yg ditawarkan pada pasar umum perdana di Bursa Efek Indonesia.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan yg melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia tahun 2004
sampai 2008 dan sahamnya mengalami underpricing. Jumlah sampel yg diambil dengan metode purposive sampling
sebanyak 70 perusahaan. Data yg digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan, informasi dan sejarah
serta data perkembangan saham harian perusahaan go-public periode 2000-2004 yg dipublikasikan untuk umum.
Metode analisis yg digunakan adalah regresi berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah reputasi underwriter,
umur perusahaan, ukuran perusahaan dan financial leverage Sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat underpricing.
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hanya reputasi underwriter secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
underpricing. Variabel umur perusahaan, ukuran perusahaan dan financial leverage secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap underpricing. Sedangkan secara simultan variabel reputasi underwriter, umur perusahaan, ukuran
perusahaan dan financial leverage berpengaruh terhadap underpricing. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan
untuk penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap variabel yg lebih luas dan tidak hanya menggunakan reputasi
underwriter, umur peruasahaan, ukuran perusahaan dan financial leverage tetapi juga variabel lain dan juga menmbah
variabel teknikal sehingga lebih berpengaruh terhadap underpricing.

06311358 / DEWI ASTRIYANI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH TERJADINYA AKUISISI PADA PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN DI INDONESIA YG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Akuisisi terhadap kinerja perusahaan-perusahaan sebelum dan
setelah terjadinya aksuisisi. Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yg melakukan akusisi pada
periode tahun 2000 – 2006 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yg digunakan berjumlah 7 perusahaan.
Variabel penelitian adalah net profit margin, current ratio, debt to asset ratio, dan earning per share. Pengujian
hipotesis dengan menggunakan uji t dengan taraf signifikan 5%. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa
terdapat perbedaan kinerja perusahaan secara signifikan sebelum melakukan akuisisi dengan setelah akuisisi yg ditinjau
dari rasio current Ratio. Sedangkan pada net profit margin, debt to asset ratio, dan earning per share tidak terjadi
perbedaan antara sebelum dan sesudah terjadinya akuisisi.
Kata kunci: net profit margin, current ratio, debt to asset, dan earning per share
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06311289 / ZIMAM MURIDHA
ANALISIS KINERJA SAHAM PERUSAHAAN YG MELAKUKAN IPO ( INITIAL PUBLIK OFFERING ) DI PASAR
MODAL INDONESIA TAHUN 2003-2005, 2010 ;
Abstrak:

IPO adalah pertama kalinya emiten melakukan penawaran umum sahamnya/surat berharga kepada masyarakat. Dalam
IPO, emiten akan memperkenalkan perusahaannya dan menawarkan sahamnya untuk pertama kali kepada masyarakat
dengan informasi yg benar; dan informasi ini dapat dilihat dalam prospectus yg diterbitkan oleh emiten.
Tidak semua saham IPO memiliki karakter yg sama, ada yg undervalue, ada yg overvalue maupun tetap, sehingga jika
investor membeli saham ini maka investor akan rugi (loss). untuk menghindari kerugian akibat investasi yg tidak tepat,
maka harus dilakukan analisis atau pengamatan terhadap saham yg akan dibeli. Pengamatan terutama pada aspek
kinerja, baik kinerja perusahaan maupun kinerja saham tersebut di pasar modal. Kinerja saham merupakan hubungan
antara harga saham dengan informasi yg ada di pasar modal atau dapat diartikan sebagai kemampuan saham untuk
tetap bertahan di pasar modal ditengah informasi positif maupun negatif yg beredar di pasar modal tersebut. Kinerja
ini dapat diukur dengan metode abnormal return. Abnormal return yaitu selisih antara return sesungguhnya yg terjadi
dengan return ekspektasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja saham  jangka pendek  dan jangka panjang  perusahaan
yg melakukan Initial Public Offering di pasar modal Indonesia yg diukur dengan abnormal return, yg merupakan selisih
antara return saham dengan return ekspektasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 14 perusahaan yg melakukan IPO di
Pasar Modal Indonesia  periode 01 April 2003 sampai dengan 31 Desember 2005  sesuai dengan batasan-batasan yg
telah ditentukan sebelumnya.
Teknik analisis dalam penelitian ini adalah  dengan menggunakan Mean Adjusted Model untuk menghitung Abnormal
Return yg dilanjutkan dengan uji t.
Dalam penelitian ini, kinerja diukur dengan nilai abnormal return. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka
pendek kinerja saham  tidak mengalami outperformance, sedangkan dalam jangka panjang  tidak  mengalami
underperformance.

06311130 / AGENG TAUFIQ HIDAYAT
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MINING TERHADAP HARGA SAHAM DI BEJ,
2010
Abstrak:

Penelitian ini menguji pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan diukur
dengan perubahan harga saham. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis rasio keuangan yg mempengaruhi
perubahan harga saham. Jenis rasio keuangan yg diuji dalam penelitian ini adalah Current ratio, cash ratio, debt to
equity ratio, earnings per share, dan return on assets. Penelitian dilakukan pada limabelas perusahaan yg masuk
kedalam sektor mining Bursa Efek Indonesia. Pengujian dilakukan dengan regresi berganda. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua rasio yg diuji berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga
saham. Sedangkan secara individual, hanya Current ratio , dan debt to equity ratio yg berpengaruh signifikan terhadap
harga saham perusahaan. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk memprediksi
perubahan harga saham perusahaan yg go public di BEI. Kata kunci: rasio keuangan, kinerja keuangan, perubahan harga
saham.
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08311227 / AGUS SALEH ADIYANTO
ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, ASSET GROWTH, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP DIVIDEN
PAYOUT RATIO (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YG TERDAFTAR DI BEJ), 2010
Abstrak:

-

07311165 / NURANI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA OBLIGASI SYARIAH DENGAN KINERJA OBLIGASI KONVENSIONAL DI
INDONESIA PERIODE 2007-2009, 2010
Abstrak:

Penelitian yg berjudul ”Analisis Perbandingan Kinerja Obligasi Syariah  dengan Kinerja Obligasi Konvensional di
Indonesia Periode 2007-2009” bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan kinerja antara obligasi
syariah atau yg dikenal dengan sukuk dengan kinerja obligasi konvensional dalam return dan risiko. Return diukur
dengan menggunakan formula YTM, yaitu pengukuran return atau hasil investasi seorang investor saat
menginvestasikan dana mereka pada obligasi hingga tiba masa jatuh temponya. Risiko diukur dengan menggunakan
rating obligasi. Setiap obligasi memiliki rating, dalam peratingan selalu dilihat bagaimana kekayaan perusahaan untuk
membayarkan dananya kembali pada investor obligasi atau yg biasa disebut dengan risiko default. Dalam penelitian ini,
rating tersebut dianggap sebagai risiko default semakin baik ratingnya yaitu AAA sesuai dengan standar yg diterapkan
oleh lembaga perating obligasi di Indonesia PT Pefindo, maka akan semakin rendah risiko default perusahaan tersebut.
Metode penelitian diawali dengan pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisan data. Data awal dikumpulkan
secara acak dari berbagai sumber. Data yg sudah ada lalu diolah untuk mendapatkan return dan risiko kedua jenis
obligasi untuk dihitung rata-ratanya. Dalam pengujian hipotesisnya menggunakan bantuan  E-views 3.0  untuk
mendapatkan probabilitas perbandingan antara rata-rata return maupun rata-rata risiko sukuk dan obligasi syariah.
Pengolahan data menunjukkan bahwa perbedaan sukuk dan obligasi konvensional dalam return maupun risiko tidak
signifikan. Sukuk dan obligasi konvensional memiliki return dan risiko yg sama.
Kata kunci : obligasi syariah, obligasi konvensional, return dan risiko

06311042 / DWI WAHYU PRABASARI
ANALISIS TINGKAT KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIC DENGAN
MENGGUNAKAN METODE CAMELS, 2009 ;
Abstrak:

Penelitian  dengan  judul  “Analisis  Tingkat  Kesehatan  Keuangan Perbankan   Sebelum dan  Sesudah   Go  Public
Dengan  Menggunakan Metode CAMELS”,  dimaksud untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada bank-bank
yg telah go public diantaranya  terdapat 12 bank yaitu : Bank Victoria  International,BCA,Bank  Mega,Bank  UOB
Buana,Bank  Artha Graha,Bank  Nusantara  Parahaygan,Bank  eksekutif  International,Bank Swadesi,Bank  Bumi
Putera,Bank  Kesawan,Bank  Mandiri,BRI.Dengan menggunakan metode CAMELS berdasarkan peraturan Bank
Indonesia nomor 6/10/PBI/2004  tanggal  12  April  2004  serta  ketentuan  pelaksanaannya  sesuai Surat Edaran Bank
Indonesia No.6/23/DPNP tanggal  31 Mei 2004 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum,
menggunakan metode CAMELS. Data yg digunakan  untuk  setiap  bank  adalah  data  sekunder  yaitu Laporan
Keuangan Publikasi Tahunan satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah Go Public.  Pengujian data untuk menguji  ada
tidaknya perbedaan kinerja tiap bank dan uji T Tes untuk menguji  ada tidaknya  perbedaan kinerja kelompok Bank.
Menggunakan rasio rasio KPMM ,BDR , KAP ,ROA ,BOPO , NCMCA ,dan rasio LDR Berdasarkan penelitian dan analisis
terhadap data dan informasi tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa kinerja keuangan saat sesudah Go Pulic lebih
baik dibandingkan saat sebelum Go Public.
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05311121 / BONO RAHMA W
PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui reaksi pasar terhadap pengumuman dividen meningkat dan pengumuman
dividen menurun.  Populasi yg digunakan dalam penelitian ini adalah  perusahaan yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) dan sahamnya telah tercatat di BEI yg merupakan saham aktif selama tahun 2008-2009.  Teknik penarikan sampel
menggunakan “Purposive sampling”, yaitu metode pengambilan sampel dengan  pertimbangan tertentu yaitu
membayar dividen secara terus menerus dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 serta melaporkan dividen naik dan
dividen turun.  Dalam penelitian ini sampel diperoleh sebanyak 16 perusahaan kelompok dividen turun dan 30
perusahaan untuk kelompok dividen  naik. Variabel yg diukur dalam penelitian ini adalah abnormal return dengan
metode market model. Teknik alat analisis yg digunakan adalah dengan uji t.  Hasil penelitian menunjukkan
pengumuman kenaikan dividen tunai berpengaruh secara signifikan positif terhadap Abnormal Return. Hal ini berarti
pengumuman kenaikan dividen direspon oleh investor secara positif sebagai informasi yg baik sehingga harga saham
mengalami peningkatan yg berarti.
Sedangkan pada kelompok dividen turun, terdapat pengaruh negatif yg signifikan pengumuman penurunan dividen
terhadap  Abnormal Return. Hal ini berarti bahwa pengumuman penurunan dividen tunai merupakan informasi yg
buruk bagi investor sehingga harga shaam mengalami penurunan.
Kata Kunci : Abnormal Return, Dividen Naik dan Dividen Turun

06311178 / RINDHA AVRINA SARI
PENGARUH VARIABEL FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND
BEVERAGES YG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Para investor yg akan berinvestasi dalam bentuk  saham  memerlukan informasi-informasi yg akurat sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan pilihan. Investor harus memperhatikan informasi yg sifatnya fundamental yg
berkaitan dengan kinerja perusahaan yg tampak pada laporan keuangan. Dengan analisis  variabel fundamental
investor dapat menentukan perusahaan yg menurut penilaiannya memiliki prospek yg menguntungkan,Untuk itu
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Harga Saham. Analisa
variabel fundamental yg digunakan untuk menguji adalah Return On Investment  (ROI),  Price Earning Ratio  (PER), dan
Earning Per Share (EPS).
Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 19 perusahaan  Food And Beverages yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dengan aspek yg diteliti adalah laporan keuangan tahun 2004 – 2008. pengambilan sample sebanyak 17 perusahaan
dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yg informasinya diperoleh
dengan pertimbangan tertentu yg pada umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah tertentu. Berdasarkan
populasi tersebut, metode penelitian yg digunakan adalah regresi berganda dan uji f dan t untuk mengetahui
signifikansi hasil pengujian.
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa  Earning Per Share  (EPS) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga
saham. Variabel Price Earning Ratio (PER) dan Return On Investment  (ROI) secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap  harga  saham. Sedangkan secara simultan variabel  Return On Investment (ROI),   Price Earning Ratio  (PER),
dan  Earning Per Share  (EPS) berpengaruh signifikan  terhadap harga  saham. Berdasarkan hasil penelitian ini,
disarankan untuk penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap variabel fundamental yg lebih luas dan tidak hanya
menggunakan ROI, PER dan EPS tetapi juga variabel  lain dan juga menmbah variabel teknikal sehingga lebih
berpengaruh terhadap harga saham
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07311391 / AHMAD HASRUL HARAHAB
PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, BI RATE DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP HARGA
SAHAM PERBANKAN 2006-2009 DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010 ;
Abstrak:

Perbankan dan pasar modal merupakan dua unsur yg memegang peranan penting dalam sistem keuangan dan
perekonomian suatu Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Volume Perdagangan Saham, BI
Rate, Nilai Tukar Rupiah terhadap harga saham maka digunakan alat analisis regresi linier berganda. Dengan uji
hipotesis menggunakan koefisisen determinasi dan parsial yg didukung oleh uji F dan uji t. Hasil penelitian dengan
analisis regresi secara serentak menunjukkan ada pengaruh positif Volume Perdagangan Saham, BI Rate, Nilai Tukar
Rupiah terhadap harga saham. Secara parsial Volume Perdagangan Saham dan Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh
positif terhadap harga saham, sedangkan BI Rate berpengaruh negatif terhadap harga saham
Keywords : Volume Perdagangan Saham, BI Rate, Nilai Tukar Rupiah, Harga Saham.

SUBOWO,	DRS.,	MM
05311398 / MUHAMMAD HERDIANSYAH S
ANALISIS PENGARUH FAKTOR PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN AGEN AJB
BUMIPUTERA 1912 CABANG SOLO GLADAG SURAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Agen AJB bumiputera
1912 Cabang Gladag Surakarta”. Variabel yg berhubungan dengan faktor pelatihan meliputi variabel motivasi, variabel
pengetahuan, variabel keterampilan, variabel praktek kerja dan variabel perbedaan individu. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor pelatihan baik secara bersama-sama dan parsial terhadap prestasi
kerja dan faktor pelatihan apa yg paling mempengaruhi prestasi kerja karyawan agen AJB bumiputera 1912 Cabang
Gladag Surakarta. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 40 orang, pengambilan sampel dengan cara acak.
Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan kuesioner yg di uji dengan uji validitas dan uji reabilitas.
Analisis yg digunakan adalah regresi linier berganda, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Hasil yg diperoleh
penelitian ini, bahwa secara bersama-sama dan parsial faktor pelatihan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja
karyawan agen AJB bumiputera 1912 Cabang Gladag Surakarta. Dibuktikan R disesuaikan sebesar 0,694 dengan F hitung
18,654 pada F tabel 4,46 dengan nilai signifikan 0,000. Secara parsial, variabel motivasi memilki korelasi parsial 0,627
dengan T hitung 4,965 pada T tabel 2,03 dan nilai signifikan 0,000. Variabel pengetahuan memiliki korelasi parsial 0,462
dengan T hitung 3,214 pada T tabel 2,03 dan nilai signifikan 0,003. Variabel keterampilan memilki korelasi parsial 0,775
dengan T hitung 7,555 pada T tabel 2,03 dan nilai signifikan 0,000. Variabel praktek kerja memilki korelasi parsial 0,825
dengan T hitung 8,985  pada T tabel 2,03 dan nilai signifikan 0,000. Variabel perbedaan individu memilki korelasi parsial
0,492  dengan T hitung 3,488 pada T tabel 2,03 dan nilai signifikan 0,001. Variabel yg paling berpengaruh signifikan
terhadap prestasi kerja karyawan agen AJB bumiputera 1912 Cabang Gladag Surakarta adalah praktek kerja, karena
memilki nilai korelasi parsial terhadap prestasi kerja tertinggi dengan uji T yg signifikan. Kata kunci : pelatihan,  prestasi
kerja



PERPUSTAKAAN FEUII

87

ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010

06311245 / ALIFAH WIDYA RACHMAWATI
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN RUMAH
SAKIT ISLAM BANYUWANGI, 2010
Abstrak:

This research aims to determine the effect of lesdership and employee motivation on employee performance Islamic
Hospital Banyuwangi. The information obtained from this research can be used as input material for the leadership of
the Islamic Hospital in order to improve employee performance.The method of analysis used in this study is the
regression model, multiple correlation and determination as well as partial correlation. To understand the significant
level of these research variables collectively to work performance which is using F test in addition to know significant
level of research variable partially to the work performance is used T test technique and level of significant around 5%.
From the result of research concluded as follows: (1) Results of simultaneous tests showed that the value of Fhitung >
Ftabel (36,243 > 3,180), its means leadership (X) and motivation (X) have strong and significant influence on work
performance of employees. (2) Test result of partial leadership variables (X21) is proved by t (4,035 > 2,01), so Ho is
rejected and  Ha accepted. Motivational variables (X) is proved by t hitung > t (2,697 > 2,01), then Ho is rejected and Ha
accepted. (3) Leadership has the grestest influence on employee performance as indicated by the result of partial
correlation analysis that the variation of leadership has a positive effect, although weak but significant impact on work
performance of employees with r tabel
Key word: leadership, motivation and work performance 2 = 0,257. hitung 2 > t tabel

04311532 / WARGO HENDRO PRASETYO
PENGARUH STRES KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN SWALAYAN SAE DI
PARAKAN, 2010
Abstrak:

Progress in dealing with the advantage of the more developed needed to be possessed. only one is needed very
competitive advantage in the era of globalization of this. If people want to continuing to competitive competitive ability
to have such competing for continuing with the other. Competitive organizations depend on human resources within
the organization Stress is a state happens when there is a demand in a person who is considered beyond the limits of
self-adjustment ability of the person concerned. Stress actually affect the state of one's self, but few people understand
about the stress. stress can increase an employee's job performance, if managed properly. one of the factors that affect
the working perstasi is motivation. Motivation is a situation or stimulus given to someone so that someone will try to
get what she wants by doing activities or the work so that it can be achieved.
The objective of this research is to find out how big effect of work stress and motiation indiidually or together toward
performance of employees in the SAE Market, Parakan. Data was collected by questionnaire  which are deloped on
theoretical base submitted. Questionnaire were given to respondent, all lof amployes of Parakan SAE Market. To
evaluate this instrument feasibility conducted by item program. This result of this research use descriptive analysis and
indctive analysis (regression, f-test, t-test, annova).
The result of this research showes that the effect of work stress and motivation individually or together having significnt
positive effect toward performance of employees in the Parakan SAE Market. Beside that, motivastion is the most
dominant variable effect toward performance of employees in the Parakan SAE Market which have gotten a good
responses by employees.
Keywords : work stress, motivation, and performance of employees
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06311075 / TOPIK SETIABOWO
ANALISIS PENGARUH ETIKA KERJA ISLAM DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA
KARYAWAN KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Kantor Kementerian Agama merupakan salah satu instansi pemerintahan yg bertugas melayani, menjamin, bahkan
membimbing masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama, salah satunya yaitu agama Islam. Peneliti melihat
bahwa tugas yg dijalankan Kantor Kementerian Agama merupakan tugas yg sangat mulia, karena berkat peran dari
Kementerian Agama umat Islam dapat menjalankan semua kegiatan peribadatan dengan baik. Oleh karena itu, sudah
seharusnya karyawan yg bekerja di Kantor Kementerian Agama memiliki dasar dan kemampuan yg baik dalam bidang
keagamaan (dalam hal ini agama Islam). Kinerja seorang karyawan tidak bisa dipisahkan dari etika seseorang didalam
melaksanakan setiap pekerjaanya. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap karyawan Kantor Kementerian Agama
memiliki dan mempraktekkan etika kerja Islam disetiap pelaksanaan tugas-tugasnya. Selain pelaksanaan etika kerja
Islam, untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik karyawan harus memiliki kecerdasan emosional yg baik, karena
dengan kecerdasan emosional yg baik maka karyawan akan memiliki kemampuan memotivasi diri sendiri dan orang
lain, mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu menghadapi tekanan dalam menjalankan tugas-tugas yg
diberikan. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara etika kerja Islam dan
kecerdasan emosional  terhadap kinerja karyawan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta baik secara simultan
maupun secara parsial, serta mengetahui variabel mana yg memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja karyawan.
Metode pengumpulan data yg digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kerja Islam dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta baik secara simultan maupun secara parsial, hal ini dapat
dibuktikan dengan menggunakan  program analisis data SPSS yaitu uji F dan uji T.  Selain itu dengan menggunakan
analisis korelasi parsial dapat diketahui bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja
karyawan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
Kata kunci : Kinerja, etika kerja Islam, kecerdasan emosional.

05311503 / YUSUF ANDREANTO
JOB INSECURITY DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP INTENSI TURNOVER KARYAWAN DI FE UII
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Job Insecurity dan Komitmen Organisasi terhadap Intensi Turnover
Karyawan Kontrak baik secara simultan dan juga parsial serta Mengetahui faktor yg lebih dominan antara Job insecurity
dan komitmen organisasi terhadap   intensi turnover karyawan kontrak di FE UII,Yogyakarta. Penelitian ini
menggunakan sensus dengan jumlah 37 responden. Alat analisis yg digunakan adalah Analisis Deskriptif dan analisis
Statistik. Analisis Statistik meliputi Uji Asumsi Klasik yg terbagi menjadi Uji Normalitas, Uji Hetereskendastisitas dan Uji
Multikolinieritas, Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan
hasil uji secara simultan, Job Insecurity dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap Intensi
Turnover. Hal ini diperoleh dari tingkat signifikansi F sebesar 0,001, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
Sedangkan berdasarkan hasil uji secara parsial,  Job Insecurity mempunyai pengaruh yg positif dan signifikan terhadap
Intensi Turnover. Variabel komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Intensi Turnover. Hal ini
berdasarkan nilai t hitung sebesar -1,864 dengan Sig t sebesar 0,071. Job Insecurity (X) mempunyai pengaruh yg
dominan terhadap Intensi Turnover karyawan kontrak pada Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. Hal ini berdasarkan
koefisien Beta untuk Job Insecurity sebesar 0,411 sedangkan Komitmen Organisasi -0,279. Dengan demikian hipotesis
kedua terbukti, yaitu Job Insecurity berpengaruh dominan terhadap turnover intention
Kata Kunci : Job Insecurity, Komitmen Organisasi, Intensi Turnover
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05311411 / RESPITA SARI
PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT BP KEDAULATAN
RAKYAT YOGYAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

Pentingnya disiplin kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan berguna untuk karyawan agar mematuhi dan
menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yg ada, sehingga memotivasi karyawan dalam melakukan
pekerjaan untuk  menghasilkan kinerja yg baik. Disiplin terdiri dari disiplin manajerial, disiplin tim dan disiplin diri. Ketiga
hal tersebut akan menghindari hukuman  karyawan yg diakibatkan oleh pelanggaran disiplin. Sehingga akan membuat
produktivitas kerja karyawan semakin meningkat. Dengan demikian baik disiplin manajerial, disiplin tim maupun disiplin
diri dijadikan faktor penting didalam PT BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Salah satu faktor yg diangkat peneliti didalam
skripsi ini yaitu tentang disiplin kerja yg terdiri dari disiplin manajerial, disiplin tim, disiplin diri. Karena ketiga hal
tersebut dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan.  Oleh karena itu peneliti mengambil
judul “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta” dalam
penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa disiplin manajerial, disiplin tim dan disiplin diri secara bersama-
sama dan parsial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.
Sedangkan variabel dominan yg berpengaruh terhadap produktivitas kerja adalah disiplin tim pada PT BP Kedaulatan
Rakyat Yogyakarta.
Keyword: disiplin manajerial, displin tim, disiplin diri dan produktivitas kerja

03311264 / MOHAMAD FIRMANSYAH CAHAYA
PENGARUH FAKTOR STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DIVISI LAYANAN UMUM DAN
PENGAMANAN PERUSAHAAN PT.GAS NEGARA TBK JAKARTA, 2010/2011
Abstrak:

This research is aimed at finding out the work stress variable in forms of work conflict, work burden, work time, task
characteristics, group support and leadership, simultaneously or partially towards the workers’ performance of Gas
State Corporation Ltd. Jakarta. Population in this research is all workers at Gas State Corporation Ltd., Public Service and
Logistic Division which amount is 160 workers. Samples taken using Proportional Random Sampling is 40 workers. Data
analysis method used in this research is Multiple Linear Regression Analysis. The research result shows that at the first
hypothesis i.e. work stress variable (work conflict, work burden, work time, task characteristics, group support and
leadership influence) simultaneously has positive effect and significant towards workers performance of the divisions of
public service and company security at GSC Ltd. Jakarta, proved by significant value level 0.000 smaller than 0.05. Then,
the first hypothesis stating that work stress variable (work conflict, work burden, work time, task characteristics, group
support and leadership influence) simultaneously has positive and significant effect towards workers’ performance of
the divisions of public service and company security at GSC Ltd. Jakarta is accepted, while second hypothesis that each
independent variable is significant towards dependent variable. The T Test shows that only variables of work conflict
and work burden are proved to be true because they have smaller probabilities than 0.05, while time work variable,
task characteristic, group support and leadership influence are not proved to be true because they have bigger
probability than 0.05. Then, third variable stated that work conflict variable is the variable that has most dominant
influence towards the performance of worker of divisions of public service and company security at GSC Ltd. Jakarta is
proved to be true because the result above shows that the biggest β is shown by work conflict variable, with the biggest
beta coefficient is -0.475. This shows that the third hypothesis is proved to be true.
Key words : work conflict, work burden, work time, task characteristic, group and leadership supports, and worker
performance
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06311132 / PRANAWENGRUM HANDAYANI PUTRI
ANALISIS ASOSIASI MEREK PADA SABUN MANDI LUX DAN SABUN MANDI LIFEBOUY DI KOTA
YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Asosiasi merek merupakan segala sesuatu yg berkaitan mengenai sebuah merek. Asosiasi mampu menciptakan suatu
nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Peneliti mencoba mengidentifikasikan atribut yg bisa dijadikan asosiasi pada
masing-masing merek sabun mnadi Lux dan sabun mandi Llifebuoy berdasarkan karakteristik konsumen dan
menentukan adanya perbedaan asosiasi merek sabun mandi Lux dan sabun mandi Lifebuoy.Penelitian ini mengangkat
judul ‘Analisis asosiasi Merek Sabun Mandi Lux dan sabun Mandi Lifebuoy”. Sebagai sample penelitian menggunakan
100 responden. Penelitian ini diselenggarakan untuk populasi Kota Yogyakarta dengan cara pemilihan menggunakan
teknik Convenience Sampling. Data diambil dengan menggunakan angket, angket pertama dibagikan kepada 100
responden untuk mengetahui asosiasi sabun mandi yg melekat dibenak konsumen. Angket kedua dibagikan kepada 100
responden yg mengetahui dan menyadari keberadaan sabun mandi Lux dan sabun mandi Lifebuoy. Penelitian ini
menggunakan metode Cochran dan kruskal Wallis dengan SPSS 12.Hasil penngujian Cochran dengan taraf signifikansi
0.01(1%) diperoleh hasil bahwa sabun mandi Lux memiliki 13 asosiasi merek yag melekat dibenak konsumen, yaitu:
pembersih badan, mengharumkan tubuh, menghilangkan bau badan, berasal dari ekstrak bunga dan buah-buahan,
menggunakan aromatherapy, aromanya menyegarkan, sesuai dengan manfaat produk, harga lebih bersaing dengan
sabun mandi jenis lain, memiliki banyak variasi, kemasan dapat melindungi produk, unik dan mempunyai ciri khas, logo
dan desain mudah diingan, nama merek mudah diingat. Sementara sabun mandi Lifebuoy terdapat 6 asosiasi merek yg
melekat dibenak konsumen, yaitu: pembersih badan, menghilangkan bau badan, melingungi tubuh dari bakteri, harga
terjangkau, sesuai dengan manfaat produk, kemasan dapat melindungi produk. Sedangkan hasil uji Kruskal Wallis yg
bertujuan untuk menentukan adanya perbedaan asosiasi merek berdasarkan karakteristik konsumen didapat hasil
bahwa sabun mandi Lux, perbedaan asosiasi merek terjadi pada atribut manfaat fungsional berdasarkan pendapatan,
atribut harga berdasarkan usia dan pendapatan serta atribut kemasan berdasarkan jenis kelamin dan pendapatan.
Sedangkan untuk produk sabun mandi Lifebuoy, perbedaan asosiasi merek terjadi pada atribut manfaat fungsional
berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan, serta atribut manfaat emosional, harga dan kemasan berdasarkan tingkat
pendidikan.   Kata kunci: Asosiasi merek, Sabun Mandi Lux, Sabun Mandi Lifebuoy

05311185 / ARMI AYUNING TYAS SARI
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BATIK
NAKULA SADEWA DI SLEMAN, 2009
Abstrak:

Skripsi  ini  berjudul   Analisis  Pengaruh   Atribut  Produk  Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Batik
Nakula Sadewa Di Sleman. Tujuan penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui   pengaruh   atribut   produk   terhadap
keputusan pembelian Batik Nakula Sadewa. Keputusan konsumen dalam membeli batik  dapat  disebabkan  atau
dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  namun  faktor - faktor   dalam   penelitian   ini   adalah   atribut   produk.   Atribut
produk yg dimaksudkan terdiri dari kain, motif, warna, harga, dan citra. Penelitian dilakukan dengan teknik sampling
metode convenience sampling terhadap 96 responden.
Hasil  penelitian  adalah  atribut  harga  merupakan  aribut yg paling dominan dalam mempengaruhi keputusan
pembelian konsumen terhadap produk batik di Nakula Sadewa. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien determinasi parsial
terbesar ditunjukkan oleh variabel Harga (X4) sebesar 0,141 atau 14 %. Dengan demikian  untuk  variabel  Harga  (X4)
mempunyai  pengaruh  dominan  terhadap Keputusan pembelian konsumen. Besar pengaruh variabel kain (X1), motif
(X2), warna (X3), harga (X4), dan citra (X5) terhadap keputusan pembelian Batik Nakula Sadewa (Y) sebesar 0,612. Besar
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pengaruh variabel masing-masing atribut produk terhadap  keputusan  pembelian  Batik  Nakula  Sadewa  yaitu  untuk  ;
koefisien korelasi  antara  variabel  Kain  (X1) dengan  keputusan  pembelian  Batik  Nakula Sadewa  (Y)  sebesar  0,259,
artinya  terdapat  hubungan  positif  sebesar  25,9  % antara  variabel  Kain  dengan  Keputusan  Pembelian  ,  koefisien
korelasi  antara variabel Motif  (X2)  dengan  keputusan  pembelian  Batik  Nakula  Sadewa  (Y) sebesar 0,225, artinya
terdapat hubungan positif sebesar 22,5  % antara variabel Motif dengan Keputusan pembelian konsumen, koefisien
korelasi antara variabel Warna(X3) dengan keputusan pembelian Batik Nakula Sadewa (Y) sebesar 0,251, artinya
terdapat hubungan positif sebesar 25,1% antara variabel Warna dengan keputusan pembelian  konsumen,  koefisien
korelasi  antara  variabel  Harga  (X4) dengan   perilaku  membeli  Batik  Nakula  Sadewa  (Y)  sebesar  0,376,  artinya
terdapat hubungan positif sebesar 37,6 % antara variabel Harga dengan Keputusan pembelian  konsumen, dan koefisien
korelasi  antara variabel Citra (X5) dengan keputusan  pembelian  Batik Nakula Sadewa (Y) sebesar 0,212, artinya
terdapat hubungan  positif   sebesar  21,2  %  antara  variabel  Citra  dengan  Keputusan pembelian konsumen.
Kata kunci : Atribut produk, kain, motif, warna,harga,citra, keputusan pembelian

05311296 / ASTRIANA
ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS
KONSUMEN DI KEDAI KOPI ESPRESSO BAR YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini memaparkan fenomena bermunculannya coffee shop di Yogyakarta, sehingga keadaan menimbulkan
persaingan yg begitu ketat. Kedai Kopi Espresso Bar merupakan salah satu coffee shop yg sampai sekarang mampu
mempertahankan eksistensi sekaligus mengembangkan usahanya dengan dibukanya berbagai cabang di kota-kota
diseluruh Indonesia. Dalam pencapaian prestasi sekarang ini, salah satu strategi yg dilakukan oleh Kedai Kopi yaitu
penerapan Bauran Pemasaran (harga, kualitas produk, lokasi, dan promosi) dan kualitas pelayanan (tangible, reliable,
responsiveness, assurance, emphaty) dimana kedua hal tersebut berpengaruh besar untuk bisa mendapatkan
pelanggan yg banyak sekaligus pelanggan yg loyal terhadap Kedai Kopi.  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui persepsi konsumen berdasarkan bauran pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen.
Untuk mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran secara parsial terhadap loyalitas konsumen,serta untuk
mengetahui pengaruh variabel kualitas pelayanan secara parsial terhadap loyalitas konsumen, dan terakhir yaitu untuk
mengetahui pengaruh masing-masing variabel yaitu variabel bauran pemasaran dan kualitas pelayanan secara bersama-
sama/simultan terhadap loyalitas konsumen di Kedai Kopi Espresso Bar.   Penelitian ini menggunakan analisis regresi
linier berganda untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen.
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh secara parsial untuk variabel harga, kualitas produk, lokasi,
responsiveness dan assurance  terlihat nilai sig. < 0,05. Secara simultan  variabel bauran pemasaran (harga,kualitas
produk, lokasi, promosi) dan kulaitas pelayanan (tangible, reliable, responsiveness, assurance, emphaty) memiliki
pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Nilai  R2 yg diperoleh dari hasil perhitungan adalah 0,720 artinya
sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 72 %, dan sisanya 28 % oleh variasi
variabel yg lainnya diluar model. Dan nilai korelasi (r2) tertinggi adalah varaibel harga  yakni 0,356, sehingga variabel yg
memiliki pengaruh dominan terhadap  loyalitas adalah harga. Kata Kunci: bauran pemasaran, kualitas pelayanan,
loyalitas konsumen
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06311318 / FERDIAN AKMAL
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE,PRODUCT FEATURES DAN HARGA KOMPUTER JINJING MEREK HP
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN OLEH KONSUMEN, 2010
Abstrak:

Hp merupakan salah satu produk Komputer Jinjing yg saat ini sedang mengalami peningkatan penjualan di Indonesia.
Maraknya perkembangan teknologi Komputer menjadikan peta persaingan dalam industrI tersebut semakin ketat. Oleh
karena itu, Hp harus mampu berfikir secara strategis untuk menyediakan produk dan pelayanan dengan mutu tinggi
dalam memuaskan kebutuhan konsumen.
Perilaku konsumen merupakan hal yg kompleks dan diperlukan suatu cara yg tepat agar dapat memberikan kepusaan
kepada mereka. Konsumen adalah aset bagi perusahaan, sehingga imformasi mengenai apa yg menjadi kebutuhan dan
keinginan konsumen menjadi sangat penting terutama dalam hal keputusan pembelian.
Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Brand Image, Product Features, Dan Harga Komputer Jinjing Merek HP
Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen” bertujuan untuk menjelaskan pengaruh brand image, product
features, dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen, serta mencari variabel yg palig kuat mempengaruhi
keputusan pembelian. Objek yg diteliti adalah mahasiswa pada 3 perguruan tinggi yg ada di Yogyakarta, yaitu UGM, UII,
dan UPN. Convenience Sampling menjadi pilihan peneliti dalam pengambilan sampel, dikarenakan penelitian ini
mengambil sampel berdasaran atas pertimbangan tertentu yaitu mereka yg sudah pernah dan sedang menggunakan
komputer jinjing merek Hp. Untuk pengumpulan data, penulis menyebarkan 120 kuesioner yg dibagi menjadi 3
Universitas yaitu UGM (40 mahasiswa), UII (40 mahasiswa), UPN (40 mahasiswa). Alat analisis yg digunakan yaitu uji
validitas dan reliabilitas, regresi berganda,dan determinasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis regresi berganda, hanya dua atribut yg berpengaruh secara signifikan
terhadap keputusan pembelian, yaitu product features dan harga. Sedangkan atribut brand image tidak berpengaruh
secara sinifikan terhadap keputusan pembelian. Namun demikian secara serentak berpengaruh. Berdasarkan angka
koefisien korelasi sebesar 69,7% yg berarti cukup kuat dan koefisien determinasi sebesar 48,6% keputusan pembelian
dipengaruh oleh brand image, product features, dan harga. Sedangkan 51,4% dipengaruhi oleh factor lain diluar
variabel tersebut.  Kata kunci: Pengaruh, Brand Images, Product Features, Harga, Keputusan Pembelian

06311220 / MYWENTA LISI
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES, PERSEPSI KUALITAS DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS
KONSUMEN PADA PRODUK ELEKTRONIK MERK TOSHIBA, 2010 ;
Abstrak:

Pertumbuhan  bisnis  produk  elektronik  semakin  lama  semakin  berkembang sehingga  perusahaan  berusaha untuk
mempertahankan  dan  meningkatkan  loyalitas konsumen. Hal  ini dapat  dilakukan dengan meningkatkan  brand
images  suatu merek serta  meningkatkan  persepsi  kualitas  dari  produk  tersebut  sehingga  akan  tercapai kepuasan
dan loyalitas konsumen.
Mengingat  keterbatasan  peneliti  maka  peneliti  mempersempit  ruang  lingkup penelitian dimana penelitian hanya
dilakukan pada produk elektronik merek TOSHIBA. Penelitian ini bertujuan untukmengungkap pengaruh antara brand
images dan persepsi kualitas,  dan  kepuasan  terhadap  loyalitas  konsumen  pada  produk  elektronik  merek TOSHIBA.
Obyek dari penelitian ini adalah produk elektronik merek TOSHIBA yg terdiri  dari  alat-alat  rumah tangga yaitu  TV,
kulkas,  dan AC,  sedangkan subjeknya adalah rumah tangga yg menggunakan produk elektronik merek TOSHIBA dengan
jumlah  responden  sebanyak  96  orang.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menyebarkan kuisioner kepada
responden dengan metode convenience sampling, yaitu pengambilan  elemen-elemen yg dimaksud  dalam sampel yg
dilakukan  dengan sengaja,  dimana catatan tesebut harus mewakili  populasi. Metode analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada awalnya dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas dan
dinyatakan valid dan reliabel sehingga langsung  dilanjutkan  dengan  uji  regressi.  Berdasarkan  penelitian  ini,  dapat
diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara brand images, persepsi kualitas, dan kepuasan  terhadap
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loyalitas  konsumen  pada  produk  elektronik  merek  TOSHIBA sebesar (R2 ) 0,559 artinya ketiga variabel bebas
tersebut mempunyai kontribusi sebesar 55,9% terhadap loyalitas konsumen. Terbukti terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara  brand  images  terhadap  loyalitas  konsumen  pada  produk  elektronik  merek TOSHIBA sebesar  (R2)
sebesar  0,486,  maka  dapat  diartikan  bahwa  brand  images  mempunyai kontribusi sebesar 48,6% terhadap loyalitas
konsumen. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi kualitas terhadap loyalitas konsumen pada produk
elektronik  merek  TOSHIBA  sebesar  (R2)  0,442  Artinya  44,2%  variabel  kualitas mempengaruhi  kepuasan konsumen.
Terdapat  pengaruh positif  dan signifikan antara kepuasan  terhadap  loyalitas  konsumen  pada  produk  elektronik
merek  TOSHIBA sebesar (R2) 0,417 artinya 41,7% variabel kualitas mempengaruhi loyalitas konsumen.
Kata kunci: brand images, kualitas, kepuasan dan loyalitas

03311329 / M. REZA JULIANSYAH
ANALISIS PENGARUH IKLAN DI TELEVISI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (STUDI KASUS PADA KARTU
IM3 DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2010
Abstrak:

Penelitan ini mengambil  judul  “Analisis  Pengaruh  Iklan  di  Televisi  Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus pada
Kartu IM3 Indosat di Universitas Islam Indonesia)” yg berisi penjelasan mengenai komunikasi pemasaran yg
berhubungan dengan penyampaian pesan oleh produsen kepada konsumen melalui iklan. Dalam penelitian ini penulis
merumuskan yg menjadi pokok permasalahannya yaitu apakah atribut – atribut iklan yg terdiri dari isi pesan, struktur
pesan, format pesan, dan sumber pesan berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen IM3 setelah
melihat taygan iklan IM3 di televisi, dan atribut iklan apakah yg paling dominan dari iklan tersebut yg mempengaruhi
minat beli konsumen.  Lokasi tempat penelitian dilakukan  di kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan
menyebarkan kuesioner kepada 100 responden  mahasiswa UII
yg pernah menyaksikan iklan IM3 di televisi. Yg menjadi variabel dependent yaitu minat beli, dan variabel independent
yaitu isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan. Metode analisis yg digunakan dalam penlitian ini
adalah model regresi berganda dengan melihat hasil  uji F, uji T, analisi korelasi berganda, dan analisis koefisien
determinan.
Berdasarkan data yg telah diuji, penulis memperoleh temuan bahwa atribut – atribut iklan yg terdiri dari isi pesan,
struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan berpengaruh secara signifikan terhadap  minat beli mahasiswa UII
Yogyakarta, baik secara simultan maupun parsial. Dan atribut iklan IM3 yg paling dominan dalam mempengaruhi minat
beli adalah atribut sumber pesan.
Kata Kunci: Pengaruh, iklan di TV, minat membeli

05311011 / MEIGHA SARASWATI ADHYSKA R
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DALAM BERBELANJA
DI TORSEBA ANEKA JLN KUSUMANEGARA YOGYAKARTA, 2009
Abstrak:

-
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05311060 / ROSIANA ULFA
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PRODUK FLEXI PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA DAERAH PEMASARAN JOGJAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

Karya ilmiah berupa penelitian ini mengambil judul Analisis Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan Produk Flexi PT
Telekomunikasi Indonesia Daerah Jogjakarta.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa puas pelanggan
produk PT Telkom terutama pada produk Flexi.
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, atau yg biasa dikenal dengan sebutan PT TELKOM merupakan perusahaan informasi
dan komunikasi (InfoCom) serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network
provider) yg terbesar di Indonesia. Produk dari PT Telkom yg berkaitan dengan CDMA adalah Telkom Flexi (sering
disebut Flexi). Flexi ada dua jenis yaitu Flexi Trendy (pra bayar) dan Flexi Classy (pasca bayar).
Banyaknya perusahaan yg bergerak di bidang komunikasi berbasis CDMA mengakibatkan persaingan semakin ketat.
Oleh karena itu, perusahaan perlu mengantisipasinya. Salah satunya dengan cara melakukan riset untuk mengetahui
faktor yg mempengaruhi kepuasan terhadap loyalitas dalam membeli produk Flexi.
Data Penelitian ini diperoleh dengan metode non random atau tidak acak dengan cara convenience dengan jumlah 96
pelanggan Flexi di daerah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahw pelanggan merasa puas dengan produk yg
ditawarkan oleh PT Telkom terutama untuk produk Flexi. Hal itu dapat diartikan bahwa produk Fleksi PT.
Telekomunikasi Datel Jogjakarta mampu memberikan kepuasan bagi konsumen. Kepuasan tertinggi terjadi pada
dimensi harga, sedangkan kepuasan terendah terjadi pada dimensi produk. Namun kepuasan yg terbentuk ini belum
sepenuhnya maksimal, karena jika ditinjau dari tingkat kesesuaian sebagian besar atribut masih dibawah 100%.
Dengan demikian PT Telkom sudah selayaknya selalu meningkatkan hal-hal yg berkaitan dengan kualitas pelayanan dan
mempertahankan hal-hal yg sudah baik. Yg perlu untuk selalu ditingkatkan antara lain pelayanan yg cepat, respon
terhadap kepastian harga, perhatian terhadap keluhan dan selalu siap membantu pelanggan, mempertahankan dalam
penetapan harga produk, karena telah mampu membentuk kepuasan tertinggi, sehingga memudahkan perusahaan
dalam meningkatkan segmen pasar, meningkatkan kualitas produk misalnya
dengan menyesuaikan jumlah pelanggan dengan sistem jaringan yg ada

06311149 / NILA AYU NUGRAHANY
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DI
LARISSA AESTHERIC CENTER YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen di
Larissa Aesthetic Center Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel seperti
Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Konsumen. Data penelitian ini
merupakan data primer yg diperoleh langsung dari kuesioner yg dibagikan kepada responden. Responden ini meliputi
konsumen yg melakukan perawatan di Larissa Skin Care & Hair Treatment Yogyakarta.
Metode pengolahan dan analisis menggunakan analisis regresi linier yg digunakan untuk mengetahui signifikansi
variable-variabel penelitian ini secara bersamasama terhadap loyalitas Konsumendengan menggunakan tekhnik Uji F
dan untuk mengetahui signifikansi terhadap variabel-variabel penelitian secara parsial terhadap Loyalitas Konsumen
digunakan tekhnik Uji t. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%.Penilaian statistik dilakukan dengan menggunakan
kuesioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan komputer dengan SPSS 17.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap Kualitas Pelayanan adalah sebesar 4,00
(Baik). rata-rata Kepuasan Konsumen dengan skor rata-rata 4,14 (Puas), dan rata-rata Loyalitas Konsumen sebesar 4,03
(Loyal). Dan dari hasil peneltian tersebut diketahui bahwa secara serentak atau bersama-sama pada Kualitas Pelayanan
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dan Kepuasan konsumen memiliki pengaruh positif yg signifikansi terhadap Loyalitas, dengan  diperoleh F hitung
sebesar 37,068 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena sig F hitung < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau dapat
disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara serentak pada Kualitas pelayanan dan Kepuasan konsumen terhadap
Loyalitas Konsumen Larissa Aesthetic Center.
Sedangkan secara parsial variabel Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Loyalitas. Hal ini dapat
dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,535 dan probabilitas sebesar 0,029 yg berarti 0,029 < 0,05. Nilai tersebut
dapat membuktikan Ho ditolak dan Ha diterima yg berarti bahwa ada pengaruh variabel Kualitas pelayanan terhadap
Loyalitas konsumen Larissa Aesthetic Center. Sedangkan secara parsial variabel Kepuasan Konsumen mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Loyalitas,hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,128 dan probabilitas
sebesar 0,005 yg berarti 0,005 < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan Ho ditolak dan Ha diterima yg berarti bahwa
ada pengaruh variabel Kepuasan Pelayanan terhadap Loyalitas konsumen Larissa Aesthetic Center.

06311236 / NINDISINDRA
ANALISIS PENGARUH PROMOSI WORD OF MOUTH TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN JASA LONDON
BEAUTY CENTRE, 2010
Abstrak:

Salah satu strategi yg berperan penting dalam pemasaran adalah kebijakan promosi. Salah satu promosi yg dilakukan
adalah promosi tidak terbuka dengan Word of Mouth (WOM) yg merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis.
Word of mouth ini dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya sehingga mampu
mempengaruhi dan mendorong konsumen dalam menciptakan suatu keputusan penggunaan jasa perawatan kulit.
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis persepsi calon konsumen potensial dalam hal promosi dari mulut ke mulut
di London Beauty Center dan juga pengaruhnya terhadap minat calon konsumen untuk menggunakan jasanya. Adapun
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana persepsi calon konsumen potensial terhadap promosi dari
mulut ke mulut (WOM) tentang London Beauty Centre, 2) Apakah ada pengaruh Word of Mouth (WOM) terhadap
minat untuk menggunakan jasa di London Beauty Centre, dan 3) Atribut Word of Mouth (WOM) apa saja yg memiliki
kontribusi besar terhadap minat calon konsumen untuk memakai jasanya.
Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel dependen  berupa variabel minat menggunakan jasa dan
variabel independen yg dalam penelitian ini adalah variabel word of mouth yg dioperasionalkan kemauan pelanggan
untuk membicarakan hal-hal positif/negatif, Rekomendasi pihak yg telah menggunakan jasa/produknya kepada orang
lain, dan dorongan terhadap teman/relasi untuk melakukan pembelian terhadap jasa perusahaan. Populasi dalam
penelitian ini adalah semua konsumen yg belum menggunakan jasa LBC. Jumlah sampel yg diambil adalah 100 orang
responden dengan metode aksidental sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi calon konsumen potensial terhadap promosi dari mulut ke mulut (WOM)
tentang London Beauty Centre menunjukkan bahwa variabel-variabel Word of Mouth (WOM) yg meliputi kemauan
pelanggan untuk membicarakan hal-hal positif atau negatif tentang jasa LBC, dan rekomendasi pada jasa LBC berada
dalam kategori baik. Satu variabel lainnya yaitu dorongan pada jasa LBC berada dalam kategori cukup baik. Word of
Mouth (WOM) mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara terhadap minat menggunakan jasa LBC. Variabel-
variabel Word of Mouth (WOM) yg terdiri dari kemauan pelanggan membicarakan hal positif/negatif (X1), rekomendasi
(X2), dan Dorongan (X3) juga mempunyai korelasi yg positif dan kuat dengan minat menggunakan jasa LBC yg
ditunjukkan dengan nilai korelasi yg positif dan mendekati 1. Ketiga variabel ini mempunyai pengaruh secara parsial
maupun secara serempak terhadap minat menggunakan jasa LBC. Variabel Word of Mouth (WOM) yg memiliki
kontribusi paling besar terhadap minat calon konsumen untuk memakai jasa LBC adalah variable rekomendasi.



PERPUSTAKAAN FEUII

96

ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010

03311369 / ANDHY RAHMA ASHARY
ANALISIS SIKAP DAN MINAT KONSUMEN POTENSIAL TERHADAP BANK SYARIAH DI KOTAMADYA
YOGYAKARTA, 2009
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk (1)  mengidentifikasi  pengaruh  keyakinan  dan evaluasi terhadap sikap  konsumen, (2)
mengidentifikasi  pengaruh keyakinan normatif dan motivasi terhadap norma subyektif, (3) mengidentifikasi pengaruh
sikap konsumen dan  norma  subyektif  terhadap  minat  konsumen,  dan  (4)  mengidentifikasi  pengaruh pendapatan
terhadap  minat  melalui  sikap,  keyakinan  dan  evaluasi  konsumen  untuk menjadi nasabah pada bank BNI Syariah di
Kotamadia Yogyakarta. Populasi  sampling  dalam  penelitian  ini  adalah  rumah  tangga yg belum menjadi nasabah
pada Bank BNI Sayariah. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yg bertempat  tinggal  di  daerah
pinggiran kota Yogyakarta  bagian utara, meliputi Kecamatan Gondokusuman, Mlati, Jetis, Ngaglik, dan Depok.
Hasil  penelitian  menunjukan bahwa, responden mempunyai keterlibatan yg tinggi,  baik melalui  pengetahuan
mereka sendiri maupun kunjungan agen. Responden mempunyai  tingkat pendidikan dan pendapatan menengah ke
atas, sehingga responden mampu menjadi nasabah pada Bank BNI Syariah. Selanjutnya pengaruh keyakinan dan
evaluasi terhadap sikap konsumen, pengaruh keyakinan normatif dan motivasi terhadap norma subyektif, pengaruh
sikap dan norma subyektif terhadap minat konsumen masing-masing  baik  secara  parsial  maupun
serempakmempunyai  pengaruh yg positif  dan signifikan. Sedangkan pendapatan tidak mempunyai  pengaruh yg
signifikan terhadap minat, baik melalui sikap, keyakinan maupun evaluasi konsumendalam menjadi nasabah pada Bank
BNI Syariah.
Kata kunci : sikap konsumen, keyakinan normatif, motivasi, norma subyektif.

05311358 / INTAN AIMA CHUSNA
APLIKASI THEORY OF RESSONED ACTION UNTUK PRODUK BANK SYARIAH MANDIRI (STUDI KASUS DI
KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN, PROPINSI JAWA TENGAH), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap terhadap iklan Bank Syariah Mandiri, norma subyektif, minat, dan
pengaruh sikap, norma subyektif dan terhadap minat untuk menjadi menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri.Penelitian
ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.  Pengambilan sampel
ditentukan secara purposive sampling, dengan kriteria: (1) penduduk dewasa atau minimal berumur 17 tahun, (2)
belum menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, dan (3) beragama Islam. Jumlah sampel yg digunakan sebayak 120 orang.
Alat pengumpulan data adalah kuesioner yg telah diuji validitas dan reliabilitas. Skala pengukuran yg digunakan dalam
kuesioner adalah skala Likert (1-5). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Sikap konsumen potensial terhadap iklan Bank Syariah Mandiri tergolong baik
(Rata-rata skor=81,15>78; t hitung=2,124; p=0,026<0,05); (2) Norma subyektif konsumen potensial agar menjadi
nasabah Bank Syariah Mandiri tergolong kuat (Rata-rata skor=41,65>39; t hitung=2,401; p=0,016<0,05), (3) Kontrol
perilaku konsumen potensial untuk menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri tergolong baik (Rata-rata skor=53,88>52; t
hitung= 2,802; p =0,004<0,05); (4) Minat konsumen potensial untuk menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri tergolong
tinggi (Rata-rata skor=14,83>12; t hitung=10,567; p=0,000<0,05), (5) Sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku secara
simultan/bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minatnya untuk menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri.
Koefisien determinasi R²=0,938 ata 93,8%, hal ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya minat 93,8% ditentukan
secara bersama-sama oleh sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku;  sedangkan 6,2% sisanya dipengaruhi oleh
variabel-variabel lain yg tidak tercakup dalam penelitian ini, dan (6) Secara parsial sikap, norma subyektif dan kontrol
perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minatnya untuk menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri. Di antara
ketiga variabel, norma subyektif merupakan variabel yg paling dominan pengaruhnya terhadap minat menjadi nasabah
Bank Syariah Mandiri. Kata kunci: sikap, norma subyektif
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07311394 / KARTIKA DIAH PUSPITASARI
PENGARUH ATRIBUT PRODUK SMART PHONE MERK BLACKBERRY TERHADAP MINAT MEMBELI
KONSUMEN POTENSIAL DI KAMPUS UII, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh atribut produk yaitu desain, fitur ekstra, harga dan prestis
terhadap minat membeli “smart phone” merk Blackberry, penelitian ini dilaksanakan di kampus UII (Universitas Islam
Indonesia) dengan responden mahasiswa yg masih aktif. Tujuan penelitian antara  lain untuk mengetahui bagaimana
persepsi konsumen terhadap atribut produk dan mengetahui atribut-atribut apa saja yg mempengaruhi minat membeli.
Penelitian ini  menggunakan alat analisis statistik. Untuk mengatahui persepsi konsumen maka digunakan analisis rata-
rata, selanjutnya agar penulis dapat mengetahui pengaruh atribut produk terhadap minat membeli maka digunakan
alat analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi ganda dan parsial yg
didukung oleh uji F dan uji t. Populasi penelitian adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia, jumlah sampel 100
orang. Mereka adalah responden yg sudah mengetahui produk “smart phone” merk Blackberry, ada minat membeli
akan tetapi belum dilaksanakan. Hasil penelitian dengan analisis rata-rata menunjukkan persepsi konsumen terhadap
atribut produk secara keseluruhan menunjukkan intrepretasi positif yg berarti bahwa konsumen setuju dan menyukai
atribut yg ada pada produk. Hasi pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda untuk uji F menunjukkan
ada pengaruh positif dan signifikan secara serentak atribut desain, fitur ekstra, harga, prestis terhadap minat membeli
“smart phone” merk Blackberry dengan nilai probabilitas <0,05. Secara parsial (uji t) hanya atribut fitur ekstra yg tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap minat membeli. Atribut yg dominan mempengaruhi minat membeli adalah
atribut harga.
Key word : Minat Beli, Desain, Fitur ekstra, Harga, Prestis

06311078 / LUKY PUSPITASARI
PENGARUH BARAND IMAGE DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BANK BPD DIY
(STUDI KASUS), 2010
Abstrak:

Judul penelitian yg saya ajukan adalah mengenai Pengaruh Brand Image, Kepuasan Nasabah,terhadap Loyalitas
Nasabah pada Bank BPD DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Brand Image, Kepuasan Nasabah
terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank BPD DIY diwujudkan dalam bentuk sikap loyalitas nasabahnya dan
merekomendasikan kepada yg lain untuk menyimpan atau meminjam uang di Bank BPD DIY. Selain itu juga untuk
mencari variable apa yg paling berpengaruh besar terhadap Loyalitas Nasabah.
Populasi yg diteliti adalah Nasabah Bank BPD DIY yg sedang melakukan transaksi di Bank BPD DIY Cabang utama.
Sample yg digunakan 100 orang. Metode statistik yg digunakan adalah analisis deskriptif, uji regresi linier berganda, uji
F, uji t parsial, uji koefisien determinasi ganda, uji koefisien determinasi parsial,.
Berdasarkan hasil penelitian yg diperoleh membuktikan bahwa variable Brand Image, Kepuasan Nasabah terhadap
Loyalitas Nasabah, tetapi variable yg dominan berpengaruh terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank BPD DIYadalah
variable Brand Image ini terbukti dari hasil analisis deskriptif, uji regresi linier berganda, uji F, uji t parsial, uji koefisien
determinasi ganda, uji koefisien determinasi paesial, demikian juga angka koefisien korelasi ganda sebesar 0,635dan
koefisien determinasi sebesar 0,390.
Kata kunci : Brand Image, Kepuasan Nasabah, Loyalitas Nasabah
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05311258 / VINURIKA SUSANTI
PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN POTENSIAL PADA LAPTOP MEREK ACER
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UII YOGYAKARTA), 009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen potensial terhadap Brand Equity Laptop merek ACER,
mengetahui minat calon konsumen potensial terhadap produk Laptop merek ACER, mengetahui pengaruh ekuitas
merek yg terdiri dari brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty terhadap minat beli
konsumen terhadap Laptop merek ACER baik secara parsial maupun bersama-sama serta mengetahui faktor dominan
diantara brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty terhadap minat beli konsumen
terhadap Laptop merek ACER. Populasi yg digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yg belum pernah
membeli dan memiliki Laptop baik merek ACER maupun merek-merek yg lain di Fakultas Ekonomi yg tidak diketahui
jumlahnya. Sampel penelitian ini adalah 97 mahasiswa yg dianggap telah cukup mewakili populasi yg diteliti. Teknik
penarikan sampel menggunakan convinience sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan mempertimbangkan
faktor kemudahan. Alat analisis yg digunakan adalah Analisis Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi konsumen potensial terhadap Brand Equity Laptop merek ACER termasuk
dalam kriteria yg baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai mean aritmatik terhadap penilaian responden untuk atribut
kesadaran merek sebesar 2,72 (baik), asosiasi merek sebesar 2,73 (baik), kualitas merek sebesar 2,62 (baik), loyalitas
merek sebesar 2,76 (baik). Hasil minat beli konsumen potensial terhadap Laptop merek ACER termasuk dalam kriteria
yg tinggi dengan rata-rata penilaian sebesar 2,81 yg dikategorikan dalam penilaian berminat. Variabel brand equity yg
terdiri dari kesadaran merek, assosiasi Merek, kualitas merek, dan loyalitas merek secara serentak dan parsial
berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli pada produk laptop merek ACER. Sedangkan variabel Kesadaran
merek mempunyai pengaruh dominan terhadap Minat Beli terbukti
Kata Kunci : brand equity, kesadaran merek, assosiasi Merek, kualitas merek, loyalitas merek, minat beli

06311330 / RIDA MARTINA DALOFA
PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS BERBELANJA DI PASAR SWALAYAN MADANI,
REJODANI, YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas Berbelanja di Pasar Swalayan Madani, Rejodani Yogyakarta.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan, tingkat loyalitas dan menganalisis hubungan atau
pengaruh kepuasan terhadap loyalitas berbelanja di pasar swalayan Madani.  Penelitian dilakukan di swalayan Madani,
Rejondani Yogyakarta. Populasi yg diteliti adalah seluruh konsumen yg sedang atau pernah melakukan pembelian di
swalayan Madani, Rejodani Yogyakarta. Sampel yg digunakan 100 responden. Variabel yg digunakan dalam penelitian
meliputi produk, harga, lokasi, kualitas pelayanan dan emosional. Metode pengambilan sampel menggunakan
convenice samping analisis dengan menggunakan tehnik dan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dengan uji
secara serentak atau uji F. pengujian hipotesis dengan uji t atau uji parsial dan analisis koefisien determinasi berganda.
Hasil uji analisis diketahui bahwa dengan menggunakan uji F, secara simultan dapat disimpulkan bahwa ke-5 variabel
(produk, harga, lokasi, kualitas pelayanan dan emosional) secara bersama–sama mempunyai pengaruh yg signifikan
terhadap loyalitas konsumen, hal ini terbukti bahwa Fhitung (11,824) lebih besar dari F(2,3113).  Berdasarkan uji parsial
(t) kepuasan konsumen yg terdiri dari variabel produk dan kualitas pelayanan secara parsial berpegaruh signifikan
terhadap loyalitas Konsumen. Ini dapat dibuktikan dengan nilai thitung dari masing-masing variabel yaitu
Produk(thitung= 2,017) dan Kualitas Pelayanan(thitung =3,189) lebih besar dari t tabel yaitu sebesar  1,986. Sedangkan
kepuasan konsumen yg terdiri dari variabel harga, lokasi dan emosional secara parsial tidak berpegaruh signifikan
terhadap loyalitas Konsumen. Ini dapat dibuktikan dengan nilai thitung dari masing-masing variabel yaitu harga(thitung
= 0,235), lokasi (thitung = 0,861), Emosional(thitung = 0,682) lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 1,986.    Kata kunci:
Kepuasan konsumen, Loyalitas konsumen, Swalayan Madani
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04311430 / CANDRA ADHITYGGA
PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT MEMBELI KONSUMEN POTENSIAL PADA
PRODUK HONDA VARIO DI YOGYAKARTA, 2009/2010 ;
Abstrak:

Latar balakang yg menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sikap dan norma subyektif konsumen
terhadap produk sepeda motor matik Honda vario Techno CBS di wilayah Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana pengaruh sikap dan norma subyektif konsumen terhadap minat beli konsumen pada produk
sepeda motor matik Honda vario Techno CBS.
Dalam penelitian ini populasi yg digunakan sebagai obyek penelitian adalah konsumen yg tinggal di Kabupaten Sleman,
dan dinilai memiliki daya beli dan belum membeli sepeda motor merek Honda Vario Techno-CBS. Metode pengambilan
sampel yg dipakai adalah purposive sampling dengan ciri  masyarakat yg pernah melihat iklan Honda Vario Techno-CBS
dengan bintang iklan Agnes Monica di televisi minimal sebanyak 3 kali, sebanyak 100 responden.
Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa sikap dan norma subyektif konsumen terhadap produk
sepeda motor matik Honda vario Techno CBS termasuk dalah kategori yg bagus atau baik. Sikap dan norma subyektif
memiliki pengaruh yg signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk sepeda motor matik Honda vario Techno
CBS. Secara simultan, sikap dan norma subyektif konsumen memiliki pengaruh sebesar 39,2% terhadap minat beli
konsumen pada produk sepeda motor matik Honda vario Techno CBS.
Keyword : Sikap, Norma Subyektif, Minat Beli

06311221 / SRI WIDYASTUTI
SEGMENTASI PASAR MOVIE BOX HOME ENTERTAINMENT SETURAN, 2010
Abstrak:

Strategi segmentasi pasar lebih menekankan pada pemahaman mengenai struktur pasar karena konsumen pada
dasarnya berbeda sehingga perlu program pemasaran yg berbeda sehingga perlu program pemasaran yg berbeda pula
dalam merangkul pasar. Penelitian ini berusaha melakukan segmentasi pasar pada MovieBox Seturan. Ada tiga
permasalahan yg diangkat yaitu 1) Siapakah segmen pasar utama Moviebox Home Entertaiment Seturan?, 2) Apa
atribut produk dan manfaat utama yg paling diinginkan oleh pelanggan?, dan 3) Bagaimana strategi pemasaran yg
paling sesuai untuk diterapkan? Penelitian ini termasuk penelitian eksplorasi (exploratory research). Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh konsumen MovieBox yg melakukan transaksi minimal 2 kali selama 6 bulan terakhir.
Jumlah sampel yg diambil adalah 100 responden dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan
kuesioner dengan skala likert. Alat analisis yg digunakan adalah analisis goodness of fit dengan chi kuadrat dan analisis
cluster. Hasil penelitian segmentasi demografi menunjukkan bahwa ada segmen pasar pada konsumen Movie Box yg
terbukti dari hasil analisis goodness of fit dengan chi-square berdasarkan pada karakteristik responden, seperti jenis
kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan menunjukkan bahwa ada perbedaan yg
signifikan antara frekuensi yg diamati dengan frekuensi yg diharapkan. Hasil segmentasi post hoc dengan analisis cluster
menunjukkan  adanya pengelompokan menjadi 3 klaster, dimana keanggotaan klaster paling banyak ada pada klaster
nomor 1 yaitu sebanyak 19 pertanyaan yg lebih berkaitan dengan produk, tempat, promosi, dan pelayanan yaitu pada
produk hiburan yg menarik, dapat melepas kejenuhan dan melarikan diri dari rutinitas, tempat berkumpul dengan
teman, dan gaya hidup, tempat yg mudah dijangkau, bersih, tertata rapi, aman, dan nyaman, faktor promosi yg
dilakukan dengan jujur, secara terus-menerus, dan menarik serta pelayanan yg ramah, mudah dan tidak repot, serta
memuaskan. Pada klaster 2 terdapat 3 anggota yg menekankan pada faktor harga yg terjangkau, sesuai dengan manfaat
produk dan bersaing dengan tempat lainnya dan pada klaster 3 hanya ada 1 anggota yg menekankan pada kedekatan
dengan tempat tinggal. Namun demikian, pada klaster 2 saja yg menunjukkan adanya pengelompokan berdasarkan
harga. Pada klaster 1 dan 3 tidak menunjukkan adanya pengelompokan tertentu baik berdasarkan produk, harga,
tempat, promosi dan pelayanan.
Kata kunci : segmentasi pasar, segmentasi demografi, segmentasi post hoc, cluster analysis
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06311022 / RIZKI LAZUARDI ZEIN
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR MEREK HONDA DALAM MENGGUNAKAN PELAYANAN
DI BENGKEL PT.ASTRA INTERNATIONAL TBK- HONDA CABANG GODEAN, 2010
Abstrak:

Skripsi  ini  berjudul “Analisis Kepuasan Konsumen Sepeda motor  Merek Honda Dalam Menggunakkan Pelayanan di
Bengkel PT. Astra International Tbk – Honda Cabang Godean  ”.  Tujuan  penelitian ini  untuk  menjelaskan  ada tidaknya
perbedaan tingkat  kepuasan atau ketidakpuasan yg dirasakan konsumen pemilik sepeda motor Honda yg
menggunakan jasa dibengkel PT. Astra International Tbk – Honda Cabang Godean  berdasarkan karakteristik konsumen.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber  dari  kuesioner yg dibagikan  kepada
masyrakat  di  Godean.  Pengambilan  sampel  dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan
elemen-elemen yg dimaksud  dalam sampel  dilakukan  dengan   sengaja,  dengan  catatan  sampel tersebut harus
representative atau mewakili populasi, dimana sampelnya adalah setiap orang yg sedang melakukan perawatan serta
perbaikan sepeda motor merek Honda di bengkel PT. Astra International Tbk – Honda Cabang Godean. Variabel
penelitian  adalah  harapan  pelanggan,  kinerja,  dan  karakteristik  konsumen. Metode pengolahan data dan analisis
menggunakan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon dan Analisis Ragam Satu Arah Kruskal – Wallis. Pengujian hipotesis
dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji kruskal wallis dan uji wilcoxon. Dari  hasil  penelitian  berdasarkan
rata-rata  usia,  jenis  kelamin,  pekerjaan  dan pendapatan. Berdasarkan analisis  Gap  maka dapat  disimpulkan  bahwa
rata-rata gap sebesar -0,30. Nilai ini termasuk dalam kategori Cukup puas. Berdasarkan jenis kelamin,  tidak   terdapat
perbedaan yg signifikan  kepuasan  pelanggan  pada  pada  seluruh atribut bengkel PT. Astra International, Tbk - Honda
Cabang Goden. Berdasarkan usia,  terdapat  perbedaan yg signifikan kepuasan  pelanggan  pada  atribut  tanggapan
terhadap  keluhan,  sedangkan  untuk  atribut  lainnya  tidak  menunjukkan  adanya perbedaan yg signifikan.
Berdasarkan tingkat pendidikan,   terdapat perbedaan yg signifikan  kepuasan  pelanggan  pada  atribut ketepatan
waktu  dalam  melayani  pelanggan,  Berdasarkan  jenis  pekerjaan,  tidak terdapat  perbedaan yg signifikan kepuasan
pelanggan pada seluruh atribut  bengkel PT. Astra International, Tbk - Honda Cabang Godean. Berdasarkan tingkat
penghasilan terdapat perbedaan yg signifikan  kepuasan  pelanggan  pada  atribut  fasilitas  pendukung  pelayanan
bengkel  dan kelengkapan peralatan bengkel.
Kata Kunci : Kepuasan Pelanggan dan Karakteristik Konsumen.

03311380 / AGUNG YOWONO
ANALISIS MINAT BELI KONSUMEN TERHADAP SEPEDA MOTOR HONDA BEAT SETELAH MELIHAT IKLAN DI
TELEVISI, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara sikap dan norma subyektif terhadap minat beli sepeda
motor Honda Beat. Selain itu juga ingin menjelaskan pengaruh yg dominan di antara sikap konsumen dan norma
subyektif terhadap minat beli sepeda motor Honda Beat. Adapun sikap dilihat dari variabel keyakinan terhadap perilaku
dan evaluasi konsumen. Tiap-tiap variabel sikap tersebut mengandung 6 atribut. Sedangkan norma subyekif dilihat dari
variabel keyakinan terhadap referen dan motivasi dari referen, setiap variabel ada 4 atribut di dalamnya. Penelitian ini
menggunakan theory reasoned action model yg di kemukakan oleh M. Fishbein dan I. Ajzen. Agar penulis dapat
mengetahui pengaruh anatara sikap dan norma subyektif terhadap minat beli maka mengunakan alat analisis regresi
berganda. Dengan uji hipotesis menggunakan koefisisen determinasi berganda dan parsial yg didukung dengan uji-F dan
uji-t. Populasi penelitian merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi UII yg berjumlah 96 orang. Data yg didapat dari hasil
penyebaran angket terhadap responden yg sudah melihat iklan sepeda motor Honda Beat akan tetapi belum membeli.
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yg positif antara sikap dan norma subyektif terhadap minat beli sepeda
motor Honda Beat. Adapun variabel yg dominan mempengaruhi minat beli adalah sikap konsumen.   Keyword : Minat
beli, sikap, norma subyektif
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06311030 / EKO BUDIYONO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN RUMAH MAKAN
SUMBER REJEKI MULYA MAGELANG, 2009 ;
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Rumah Maakan Sumber Rejeki
Mulyo Magelang”. Penelitian ini dilakukan di Rumah Makan Sumber Rejeki Mulyo Magelang. Tujuan penelitian ini untuk
menjelaskan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen secara serempak dan parsial dan
dimensi kualitas jasa/ pelayanan yg paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada konsumen
Rumah Makan Sumber Rejeki Mulyo Magelang. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Convenience
sampling dimana sampelnya adalah setiap Konsumen yg telah menggunakan jasa/pelayanan atau setiap konsumen yg
telah melakukan pembelian di Rumah Makan sumber Rejeki Mulyo Magelang. Sampel yg digunakan sebanyak 96 orang
responden.
Variabel penelitian adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya sebagai variabel independen dan kepuasan
pelanggan sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi linier
berganda, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%, uji asumsi klasik yg terdiri
dari multikolinieritas, heteroskesdastisitas, normalitas, dan linieritas, serta koefisien determinasi berganda dan
koefisien determinasi parsial.
Dari hasil penelitian berdasarkan rata-rata per dimensi tertinggi pada dimensi tangibles, kemudian diikuti dimensi
assurance, reliability emphaty, dan yg terakhir (terendah) adalah dimensi responsiveness. Sedangkan dimensi yg paling
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Sumber Rejeki Mulyo Magelang adalah
dimensi reliability. Kemudian diikuti oleh dimensi responsiveness, assurance. Dimensi tangibles dan assurance memiliki
kedudukan atau porsi yg sama.
Kata kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Konsumen.

06311185 / AMRIZAL HADI PUTRA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN WARUNG INTERNET
PADA WARNET RODEO NET, 2010
Abstrak:

-

06311006 / DANI RIYANTO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN RESTAURANT YOGYA
CHICKEN JL.GEJAYAN PELEM KECUT NO.36 B YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul ” Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Restauran Yogya Chicken Jl.
Gejayan Pelem Kecut No.36 B Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan
terhadap kepuasan konsumen restaurant Yogya Chicken serta untuk mengtahui faktor kualitas pelayanan yg
mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen.
Data yg digunakan penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuisioner kepada konsumen Yogya Chicken.
Adapun pengambilan sampel peneliti menggunakan tehnik purposive sampling dimana sampelnya adalah konsumen yg
datang ke Yogya Chicken. Sampel yg diambil sebanyak 96 responden.
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Metode analisis data yg diggunakan adalah analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi parsial, serta uji
asumsi klasik yg terdiri dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan normalitas data. Pengujian hipotesis
menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.  Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan
variabel kualitas pelayanan, baik secara bersama-sama maupun parsial menunjukkan pengaruh yg postitif dan signifikan
terhadap kepuasan konsumen. Adapun rata-rata dari setiap variabel diantaranya, dimensi tangible sebesar 3.74 yaitu
dalam kategori baik, dimensi reliability sebesar 3,59 yaitu dalam kategori baik, dimensi responsiveness sebesar 3,67
yaitu dalam kategori baik, dimensi assurance sebesar 3,73 yaitu dalam kategori baik, dimensi empathy sebesar 3.48
yaitu dalam kategori baik. Sehingga rata-rata total variabel kualitas pelayanan adalah 3.64 yaitu dalam kategori baik.
Hasil tersebut didukung dengan tingkat kepuasan pelanggan dengan rata-rata sebesar 3.70 yaitu dalam kategori puas.
Namun dari kelima variabel kualitas pelayanan yg mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen adalah
dimensi reliability. Hal ini dapat dilihat pada koefisien determinasi parsial (r2) dari variabel reliability yg mempunyai nilai
terbesar yaitu sebesar 11,5%.   Kata Kunci : Kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan

06311039 / DIMAS PUTRA KUSUMA
ANALISIS PENGARUH SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN WARUNG MAKAN KINDAI
GEJAYAN, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Service Quality Terhadap Kepuasan Konsumen Warung Makan Kindai Gejayan”.
Penelitian ini dilakukan di Warung Makan Kindai Gejayan, Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan adanya
pengaruh service qualityterhadap kepuasan konsumen secara serempak dan parsial.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada konsumen
Warung Makan Kindai Gejayan. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Convenience sampling dimana
sampelnya adalah setiap Konsumen yg telah menggunakan jasa/pelayanan atau setiap konsumen yg telah melakukan
pembelian di Warung Makan Kindai Gejayan. Sampel yg digunakan sebanyak 96 orang responden.
Variabel penelitian adalah service quality dengan kelima dimensinya sebagai variabel independen dan kepuasan
pelanggan sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi linier
berganda, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%, uji asumsi klasik yg terdiri
dari multikolinieritas, heteroskesdastisitas, normalitas, dan linieritas.
Dari hasil penelitian berdasarkan rata-rata per dimensi tertinggi pada dimensi assurance, kemudian diikuti dimensi
tangibles, reliability, responsiveness, dan yg terakhir (terendah) adalah dimensi emphaty.
Sedangkan dimensi yg paling berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen Warung Makan Kindai
Gejayan adalah dimensi emphaty. Kemudian diikuti oleh dimensi responsiveness, reliability, tangibles dan assurance.
Kata kunci: Service Quality, Kepuasan Konsumen.

99311352 / FARCHAN DWIYANTO AJI
PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KESETIAAN MEREK, 2009 ;
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul : Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Kesetiaan Merek (Studi Empiris Produk Telepon
Seluler Merek Nokia pada Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam
Indonesia di Yogyakarta)‖. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh kepuasan produk, pelayanan dan
pembelian terhadap kesetiaan merek Nokia.
Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik insidendal sampling yaitu yaitu siapa saja yg secara
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan responden, sedangkan teknik penarikan sampel yg digunakan
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adalah purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbanganpertimbangan tertentu. Sampel yg
digunakan sebanyak 96 responden. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner.
Variabel penelitiannya adalah kepuasan produk, kepuasan pelayanan dan kepuasan pembelian sebagai variabel
independen. Sedangkan variabel dependen adalah kesetiaan merek.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif dimbantu oleh
tabel-tabel prosentase dalam penyajiannya. Sedagkan analisis inferensial menggunakan analisis regresi berganda dan uji
hipotesis dengan menggunakan uji t. Seluruh proses pengolahan data menggunakan batuan program SPSS 17.0 for
windows.
Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh kepuasan produk terhadap kesetiaan merek, pengaruh kepuasan
pelayanan terhadap kesetiaan merek, dan pengaruh kepuasan pembelian terhadap kesetiaan merek.
Kata Kunci :  kepuasan konsumen, kepuasan produk, kepuasan pelayanan, kepuasan pembelian, kesetiaan merek.

06311239 / RADEN BONDAN WICAKSONO
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN
PADA P.O EFISIENSI TRAYEK JOGJA-CILACAP P.P, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel  seperti  Kualitas  Pelayanan  dan  Kepuasan
Konsumen  berpengaruh  signifikan  terhadap Loyalitas  Konsumen  Informasi yg diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini
dapat dijadikan  bahan  masukan  bagi  pihak  PO  Efisiensi  untuk  dapat  meningkatkan Loyalitas Konsumen PO
Efisiensi.
Data penelitian ini  merupakan data primer yg diperoleh langsung dari  kuisioner yg dibagikan kepada responden.
Responden meliputi  penumpang PO Efisiesi dari kota Cilacap menuju Yogyakarta.
Model  regresi yg digunakan dalam penelitian ini  adalah model  regresi  berganda.  Untuk  mengetahui  signifikansi
variabel-variabel  penelitian  ini  secara bersama-sama  terhadap  Loyalitas  Konsumen  digunakan  teknik  uji  F dan
untuk mengetahui  signifikansi  variabel –variabel  penelitian  secara  parsial  terhadap Loyalitas Konsumen digunakan
teknik uji t. Dengan menggunakan taraf signifikansi  5 %.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Kualitas  Pelayanan (X1)  dan Kepuasan Konsumen
(X2)  mempunyai  pengaruh positif yg signifikansi  terhadap loyalitas Konsumen (Y).  Hal  ini  dapat dibuktikan F hitung
sebesar 9,346 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena  sig Fhitung  lebih kecil  dari  0,05 maka Ho ditolak dan Ha
diterima, atau dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh  secara serentak  Kualitas  pelayanan  dan Kepuasan konsumen
terhadap Loyalitas Konsumen PO Efisiensi.
Sedangkan secara parsial bahwa parsial variabel  Kualitas Pelayanan (X1)  mempunyai  pengaruh signifikan  terhadap
Loyalitas  (Y).  hal  ini  dapat  dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,100 dan probabilitas sebesar 0,024 yg berarti
0,024 < 0,05.  Nilai  tersebut  dapat  membuktikan  Ho  ditolak yg berarti  bahwa  ada pengaruh variabel Kualitas
pelayanan terhadap Loyalitas konsumen PO Efisiensi.
Sedangkan  secara  parsial  variabel  Kepuasan  Konsumen  mempunyai pengaruh signifikan terhadap Loyalitas
Konsumen, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  t  hitung  sebesar 2,887 dan probabilitas  sebesar 0,005 yg berarti
0,005 < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan Ho ditolak yg berarti bahwa ada pengaruh variabel Kepuasan
Konsumen terhadap Loyalitas konsumen PO Efisiensi.
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05311417 / RAMA KURNIAWAN
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI MINI MARKET CIRCLE K JALAN
KALIURANG KM 5 SLEMAN, 2010
Abstrak:

Setiap usaha baik usaha barang maupun jasa,termasuk jasa pelayanan pada dasarnya di kembangkan untuk memenuhi
kebutuhan dan kepuasaan konsumen atau pelanggan. Dalam hal ini circle k dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasaan
konsumen. Untuk mengetahui keadaan pelayanan circle k,perlu dilakukan pengukuran penilaian terhadap harapan atau
kebutuhan konsumen dan kinerja yg dirasakan. Penelitian  ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Di Mini Market Circle K Jalan Kaliurang Km 5 Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh
kualitas pelayanan yg terdiri dari bukti langsung, keandalan, variabel  daya tanggap,  jaminan  dan  empati  terhadap
kepuasan konsumen  dan  variabel kualitas pelayanan manakah yg berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen
di Mini Market Circle K di jalan Kaliurang km 5 Sleman. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah  96  orang,
pengambilan sampel dengan cara acak. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yg di uji dengan uji
validitas dan uji reabilitas. Analisis yg digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis.
Hasil yg diperoleh  penelitian ini,  bahwa secara bersama-sama dan sendiri-sendiri kualitas pelayanan  berpengaruh
signifikan terhadap  kepuasan konsumen di Mini Market Circle K di jalan Kaliurang km 5 Sleman. Dibuktikan R
disesuaikan sebesar 0,848  dengan F hitung  111,073  pada F tabel  2,309  dengan nilai signifikan 0,000. Secara sendiri-
sendiri bukti langsung nilai T 2,753 dengan nilai signifikan 0,007, keandalan nilai T 4,885 dengan nilai signifikan 0,000,
daya tanggap nilai T 2,342 dengan nilai signifikan 0,021, dan variabel empati nilai T 0,136 dengan nilai signifikan 0,892
terhadap kepuasan konsumen. Variabel yg paling berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di Mini Market
Circle K di jalan Kaliurang km 5 Sleman  adalah  empati, karena memilki nilai korelasi parsial terhadap kepuasan
konsumen tertinggi dengan uji T yg signifikan.
Kata kunci : kualitas pelayanan, kepuasan konsumen

06311026 / BUDI HERMANTO
PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN ATAS ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TELEPON
SELULER NOKIA DI SLEMAN, 2010 ;
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Persepsi Konsumen Atas Atribut ProdukTerhadap Keputusan Pembelian Telepon Seluler
Nokia Di Sleman”. Penelitian ini dilakukan di wilayah Sleman. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan adanya pengaruh
atribut produk terhadap keputusan konsumen dalammelakukan pembelian telepon seluler Nokia secara serempak dan
parsial dandimensi atribut produk yg paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada masyrakat
di wilayah Sleman. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling yaitupengambilan elemen-
elemen yg dimaksud dalam sampel dilakukan dengan  sengaja, dengan catatan sampel tersebut harus representative
atau mewakili populasi, dimana sampelnya adalah setiap orang yg sedang/pernahmenggunakan produk telepon selular
Nokia. Sampel yg digunakan sebanyak96 orang responden. Variabel penelitian adalah atribut produk telepon seluler
Nokia ygdiantaranya harga, merek, kulitas, desain sebagai variabel independen dankeputusan pembelian sebagai
variabel dependen. Metode pengolahan data dananalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, pengujian
hipotesisdengan menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%, uji asumsiklasik yg terdiri dari multikolinieritas,
heteroskesdastisitas, normalitas, dan linieritas, serta koefisien determinasi berganda dan koefisien determinasiparsial.
Dari hasil penelitian berdasarkan rata-rata per atribut produk diperoleh nilai tertinggi pada atribut merek, kemudian
diikuti atribut harga, desain, dan yg terakhir (terendah) adalah atribut kualitas. Sedangkan atribut yg paling
berpengaruh secara signifikan terhadapkeputusan pembelian produk telepon seluler Nokia adalah atribut harga.
Kemudian diikuti oleh dimensi merek, kualitas, dan desain
Kata kunci: Atribut Produk, Keputusan Pembelian.
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07311093 / VIVIN NUR PRAWITASARI
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DI
BAGIAN SDM DAN UMUM PT BARITO PASIFIC TBK, 2010
Abstrak:

Tulisan ini berjudul “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN
DIBAGIAN SDM DAN UMUM PT BARITO PASIFIC TBK”. Bertujuan (1)Untuk mengetahui pengaruh antara Budaya
organisasi dan Kepemimpinan secara bersama -sama terhadap Prestasi kerja karyawan PT Barito Pasific Tbk. (2) Untuk
mengetahui pengaruh Budaya Organisasi  terhadap prestasi kerja karyawan PT Barito Pasific Tbk. (3) Untuk mengetahui
pengaruh Kepemimpinan  terhadap prestasi kerja karyawan PT Barito Pasific Tbk. Metode penelitian studi literatur dan
dokumen dan daftar pertanyaan. Jumlah responden sebanyak 43 orang. Analisis Data dengan analisis Longwedeskriptif
dan inferensial. Temuan (1) Berdasarkan hasil regresi berganda dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama
variabel budaya organisasi (X1) dan kepemimpinan (X2), mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi
kerja karyawan PT Barito Pasific Tbk, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen Budaya
Organisasi (X1) dan Kepemimpinan (X2)   mempengaruhi prestasi kerja. (2) Bahwa budaya organisasi (X1) mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan PT Barito Pasific Tbk dengan asumsi variabel yg lain
tetap atau konstan, dapat disimpulkan Budaya Organisasi mempengaruhi prestasi karyawan. (3) bahwa kepemimpinan
(X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan PT Barito Pasific Tbk dengan asumsi
variabel yg lain tetap atau konstan dapat disimpulkan Kepemimpinan  mempengaruhi prestasi karyawan. (4) Besar nya
pengaruh Budaya Organisasi dan Kepemimpinan  tersebut terhadap prestasi kerja adalah lemah signifikan yg ditunjukan
Adjusted R square 0.401, maka dapat diartikan bahwa 40.1 % prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh kedua variabel
bebas yg terdiri dari Budaya Organisasi (X1) dan Kepemimpinan (X2).   Sedangkan sisanya sebesar 59.9% dipengaruhi
oleh variabel lain yg tidak dimasukan dalam model penelitian
Rekomendasi Budaya organisasi dan kepemimpian harus selalu diperhatikan pimpinan PT Barito Pasific Tbk untuk
meningkatkan prestasi kerja karyawan. Dengan membentuk Budaya Organisasi yg lebih kuat, adaptif, dan transformatif.
dan selalu meningkatan kualitas kepemimpinanKata kunci : Budaya organisasi, Kepemimpinan dan Prestasi kerja

05311437 / DIMAS PRAYOGO
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI NON FINANCIAL TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN
DI PT DITTO PRASETYO MULYO YOGYAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi non finansial terhadap prestasi kerja karyawan di PT Ditto
Prasetyo Mulyo . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prestasi kerja karyawan dipengaruhi oleh faktor
kepemimpinan dan kompensasi non finansial atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik dan deskriptif.
Hal ini bertujuan agar penelitian dapat memperoleh hasil yg akurat, sehingga dapat dicari solusi yg tepat.
Populasi yg diteliti adalah karyawan yg ada di perusahaan tersebut diatas, berusia 21 tahun keatas dan berdomisili atau
bertempat tinggal di Yogyakarta. Sample yg digunakan sebanyak 34 responden dengan metode sampel tidak acak  (
non-random sampling ) . Metode pengolahan dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda yg digunakan
untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh kepemimpinan dan kompensasi non finansial terhadap prestasi kerja
karyawan. Penilaian statistik dilakukan dengan menggunakan instrument kuisioner, selanjutnya diolah dengan
menggunakan bantuan komputer program SPSS 16. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan dan
kompensasi non finansial secara bersama-sama memberikan pengaruh positif yg signifikan terhadap prestasi kerja
karyawan. Kata kunci : Kepemimpinan, Kompensasi non finansial dan Prestasi kerja.
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05311007 / ROMI YUDYA HARIADI
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN TOKO BUKU
TOGA MAS, YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Didalam suatu perusahaan terdapat berbagai aspek yg membuat perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik
antara lain kepemimpinan dan komunikasi dan kemudian pada akhirnya bermuara pada prestasi kerja karyawan..
Kepemimpinan adalah sebagai pelaksana otoritas dan pembuat keputusan suatu inisiatif untuk bertindak dan
menghasilkan sesuatu pola yg konsisten dalam langkah mencapai tujuan dan sasaran. Komunikasi dapat diartikan
sebagai suatu proses yg menunjukan kegiatan seorang individu membagi dan mempertahankan informasi, ide-ide serta
sikapnya dengan pihak lain Semua organisasi senantiasa perlu menjalankan komunikasi efektif untuk mencapai kinerja
yg memuaskan. Seorang pemimpin secara rutin harus berkomunikasi dengan bawahannya untuk melakukan koordinasi
dan perintah untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi dan teknik operasional lembaga. Dimana komunikasi yg
berhasil dalam suatu organisasi atau perusahaan akan menentukan tingkat prestasi kerja karyawan. Prestasi kerja
adalah kegiatan dan hasil yg dapat dicapai atau ditentukan oleh seseorang didalam pelaksanaan tugas pekerjaan.
Seseorang dapat dikatakan berprestasi dengan baik dalam pekerjaannya, dan dimana mereka dapat mengerjakan
pekerjaan tersebut dengan baik, artinya mencapai sasaran atau standar yg telah ditetapkan atau bahkan dapat melebihi
standar yg telah ditetapkan oleh perusahaan. Dapat dikatakan pula prestasi kerja merupakan perwujudan atau
penampilan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
kepemimpinan dan komunikasi secara bersamaan terhadap prestasi kerja karyawan. Dan pengaruh masing- masing
variabel terhadap prestasi kerja. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, korelasi berganda, uji F,
analisis korelasi parsial dan uji t Berdasarkan hasil analisis kuesioner, peneliti memperoleh data yg dibutuhkan serta
dengan pendekatan ilmu dan alat analisis tersebut dapat diketahui bahwa ada pengaruh yg positif dari kedua
komponen yaitu kepemimpian dan komunikasi terhadap  prestasi kerja karyawan. Sedangkan dari hasil analisis korelasi
berganda didapat bahwa kedua variabel memberikan pengaruh sebesar 60% terhadap prestasi kerja karyawan.
Dari pengaruh kedua variabel yg positif tersebut, maka semakin baik kepemimpinan dan komunikasi di toko buku Toga
Mas semakin besar pula prestasi kerja yg dihasilkan. Kata kunci :  kepemimpinan, komunikasi, prestasi kerja.

05311244 / NOVI LIANA
PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DEPARTEMEN JASA
TEKNIK PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR TBK., 2010/2011 ;
Abstrak:

Latar belakang yg menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang manajer perusahaan  berusaha
untuk meningkatkan kinerja karyawannya dengan memberikan kompensasi dan memperhatikan lingkungan kerja yg
baik kepada karyawan. Tujuan penelitian yg berjudul “Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan Departemen Jasa Teknik PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk” ini untuk mengetahui pengaruh variabel
kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama atau secara parsial terhadap kinerja, dan untuk mengetahui
variabel manakah yg berpengaruh secara dominan terhadap kinerja. Metode penelitian yg digunakan pertama adalah
analisis regresi linier berganda untuk mengetahui arah pengaruh  antara variabel bebas (kompensasi dan lingkungan
kerja) terhadap variabel terikat (kinerja), kedua adalah analisis korelasi berganda untuk mengetahui tingginya derajat
hubungan antara semua variabel X (kompensasi dan lingkungan kerja) secara bersama-sama terhadap variabel Y
(kinerja), ketiga adalah analisis korelasi parsial untuk mengetahui tingginya derajat hubungan antara satu variabel bebas
terhadap variabel terikat jika variabel bebas yg lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui
bahwa variabel kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Begitu juga
dengan korelasi parsial menunjukkan bahwa kedua variabel kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja karyawan, dan lingkungan kerja terbukti merupakan variabel yg paling berpengaruh
terhadap kinerja karyawan Departemen Jasa Teknik PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk.
Kata kunci: Kompensasi, Lingkungan Kerja, Kinerja
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04311533 / ISWAHYUDI
PENGARUH KOMPETENSI MANAJERIAL KINERJA PIMPINAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009
Abstrak:

Penelitian ini berjudul Pengaruh Kompetensi Manajerial terhadap Kinerja Pimpinan  Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode survei yakni pengamatan dan penyelidikan secara kritis untuk mendapatkan keterangan yg tepat
terhadap suatu persoalan  dan obyek tertentu di daerah kelompok komunitas atau lokasi tertentu akan ditelaah dengan
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan dan salah satu bawahan di Universitas  Islam Indonesia. Metode
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability sampling (semua anggota populasi memiliki kemungkinan yg
sama untuk dijadikan sampel penelitian). Metode analisis data yg digunakan dalam analisis regresi linier sederhana yg
digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel kompetensi manajerial terhadap kinerja karyawan. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi manajerial di Universitas Islam Indonesia, bagaimana kinerja
Pimpinan Universitas Islam Indonesia, dan bagaimana pengaruh kompetensi manajerial terhada kinerja Pimpinan Universitas
Islam Indonesia dengan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kompetensi manajerial di Universitas Islam
Indonesia, menganalisis kinerja pimpinan Universitas Islam  Indonesia, dan menganalisis bagaimana pengaruh kompetensi
manajerial terhada kinerja Pimpinan Universitas Islam Indonesia.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan
responden (80,5%) menilai kompetensi manajerial Pimpinan Universitas Islam Indonesia, Sangat Setuju. Hal ini dapat diartikan
bahwa kompetensi manajerial Pimpinan Universitas Islam  Indonesia adalah baik, kebanyakan responden (82,93%) menilai
kinerja pimpinan Universitas Islam Indonesia, Sangat Setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pimpinan Universitas Islam
Indonesia adalah baik, dan hasil analisis Regresi Linier Sederhana menunjukkan bahwa variabel kompetensi manajerial
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja Pimpinan Universitas Islam Indonesia. Hal ini berarti jika kompetensi
manajerial mengalami peningkatan, maka kinerja Pimpinan Universitas Islam Indonesia akan mengalami peningkatan dan
sebaliknya.Berkaitan dengan berpengaruhnya variabel kompetensi manajerial terhadap kinerja Pimpinan Universitas Islam
Indonesia, maka dapat diberikan saran untuk meningkatkan kinerja pimpinan dengan cara pimpinan lebih memiliki empati
dalam hal kebutuhan-kebutuhan individu atau bawahan-bawahannya,  pimpinan lebih menjalin hubungan personal yg baik
dengan  bawahan-bawahannya, pimpinan lebih memiliki dan menunjukkan rasa perhatian pada bawahan- bawahannya,
pimpinan lebih mendorong perkembangan dan pertumbuhan lembagan dan memperhatikan dan melihat minat terbaik yg
dimiliki bawahan-bawahannya, pimpinan lebih  mendorong imajinasi bawahan-bawahannya. Dengan demikian, maka kinerja
Pimpinan Universitas Islam Indonesia akan lebih meningkat.
Kata kunci : kompetensi manajerial dan kinerja pimpinan.

05311140 / RIFAN ERDIANTO
PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN DI DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI DIY, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan dan
mengetahui variabel yg paling dominan terhadap produktivitas karyawan di Dinas Perhubungan Provinsi DIY. Populasi yg
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Karyawan Dinas Perhubungan Provinsi DIY. Sampel penelitian ini adalah 159
karyawan yg dianggap telah cukup mewakili populasi yg diteliti, dimana sampel minimal yg ditetapkan adalah 50% dari 318
karyawan . Teknik penarikan sampel menggunakan metode  Simple Random Sampling, yaitu pengambilan sampel penelitian yg
dilakukan dengan menggunakan cara acak sederhana. Metode ini dilakukan dengan memberikan angket untuk diisi, kepada
karyawan yg telah dipilih secara acak sederhana. Model analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah Anaisis Regresi Linier
Berganda. Sedangkan  pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi, Uji F, Uji t dan uji variabel dominan  Hasi
penelitian menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sam variable Motivasi dan Lingkungan kerja
terhadap Produktivitas karyawan. Hasil kedua menunjukkan bahwa Motivasi  mempunyai pengaruh yg lebih dominan terhadap
Produktivitas karyawan Dinas Perhubungan Provinsi DIY yg dibuktikan dengan besarnya koefisien determinasi parsial sebesar
25,4% sedangkan Lingkungan kerja sebesar 11,9%. Kata Kunci : Motivasi, Lingkungan Kerja, dan Produktivitas Karyawan.
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06311155 / ARVANI YOGA PRATAMA
ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PERATURAN
BAPEPAM-LK TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH, 2010
Abstrak:

Industri perbankan syariah 2008 ditandai dengan beberapa ciri yg menonjol. Salah satunya adalah Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Departemen Keuangan pada tanggal 10 Desember 2007,
menerbitkan paket regulasi baru yg mengatur perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan berdasarkan prinsip
syariah. Paket regulasi tersebut meliputi Peraturan Bapepam-LK No Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan BapepamLK No Per-o4/BL/2007 tetang Akad-akad yg Digunakan
dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
Dalam penelitian ini akan menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank-bank Syariah diantaranya Bank Muamalat,
Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega, sebelum dan sesudah terbitnya peraturan dari Bapepam-LK  tentang
Lembaga Pembiayaan Syariah dengan menggunakan metode CAMELS.
Data yg digunakan untuk setiap bank adalah data sekunder yaitu Laporan Keuangan Publikasi Tahunan satu tahun
sebelum dan satu tahun sesudah terbitnya peraturan dari Bapepam-LK tentang Lembaga Pembiayaan Syariah..
Pengujian data dengan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Tes untuk menguji ada tidaknya perbedaan kinerja tiap-
tiap bank Syariah dan uji TTes untuk menguji ada tidaknya perbedaan kinerja keseluruhan bank syariah menggunakan
rasio KPPM, BDR, ROA, ROE,dan LDR. Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data dan informasi tersebut
didapatkan suatu kesimpulan bahwa kinerja keuangan bank Syariah saat sesudah terbitnya peraturan BAPEPAM LK
lebih baik dibandingkan saat sebelum terbitnya peraturan BAPEPAM LK tentang Lembaga Pembiayaan Syariah.
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05311017 / ARDHITYA GHAMA BUDHI M.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA WARUNG
KOPI SEKITAR KALI CODE YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yg Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Pada Warung Kopi Kali
Code. Penelitian ini dilakukan di warung kopi kali code di yogyakaata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui variabel-
variabel yg mempengaruhi keputusan pembelian dan untuk mengetahui variabel-variabel yg paling berpengaruh
terhadap keputusan pembelian konsumen. Populasi penelitian adalah seluruh konsumen yg pernah berkunjung  ke
warung kopi kali code di Yogyakarta. Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 100 orang yg diambil dengan metode
Non Probability Sampling dengan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu
(minimal 3X pernah berkunjung di warung kopi kali code).
Hasil Penelitian menunjukan secara serentak variabel Lokasi (X1), Iklan (X2), Harga (X3), dan Menu (X4) berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini berarti semakin baik lokasi, iklan, harga dan menu maka
keputusan pembelian konsumen akan semakin meningkat pula. Besarnya kontribusi keempat variabel bebas tersebut
adalah sebesar 59,4%, sedangkan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain yg tidak dimasukkan dalam  penelitian,
seperti : hiburan, kebersihan , pelayanan dan lain sebagainya. Variabel Menu merupakan variabel yg dominan
berpengaruh terhadap Keputusan pembelian konsumen terbukti. Hal ini dapat dilihat pada koefisien determinasi parsial
dari variabel menu mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 18,9%. Hasil ini berarti keputusan pembelian konsumen
pada Warung Kopi Kali Code sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya menu pada warung tersebut, sehingga inovasi
terhadap produk yg ditawarkan sangat penting dalam menjaring konsumen

05311014 / TRIASTORO ARIE SOELISTYADI
ANALISIS FASILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN DI HOSPITAL CINERE, 2010
Abstrak:

Seiring dengan perkembangan perekonomian, globalisasi, majunya teknologi informasi dan komunikasi, maka dunia
usaha dituntut untuk kreatif  dalam menciptakan kualitas pelayanaan guna memenuhi kepuasaan konsumen
dikarenakan semakin banyaknya pesaing – pesaing ( competitor ). Dewasa ini bisnis sektor jasa berkembang sangat
pesat seperti biro perjalanan, rumah sakit, perhotelan hingga asuransi, pelayanan jasa bersifat langsung dari produsen
ke konsumen sehingga pelayanan menjadi senjata utama dalam menjalankan usaha, peningkatan pelayanan yg baik
dapat didukung dengan fasilitas yg digunakan sebagai media dalam peningkatan kualitas pelayanan.  Rumah Sakit
Hospital Cinere sebagai bidang usaha yg bergerak dalam sektor jasa khususnya jasa perawataan dan jasa pengobataan,
tentu tidak terlepas dari pengaruh persaingan global sehingga memerlukan perbaikan – perbaikan fasilitas guna
menunjang kualitas pelayanan yg optimal sehingga kepuasaan pasien dapat terpenuhi.  Berdasarkan latar belakang
diatas maka dalam studi ini penulis mengambil judul “ Analisis fasilitas dan kepuasaan pelanggan di Hospital Cinere “
tujuan peneliti adalah melihat apakah ada pengaruh antara peningkatan fasilitas dn kualitas pelayanan terhadap
perkembangan pertumbuhan pasien di Hospital Cinere.  Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif
deskritif, yaitu dengan cara meminta data dari perusahaan dan mengalakukan wawancara dengan pihak rumah sakit
guna melengkapi data – data yg telah diberikan. Hasil penelitian penulis di RS Hospital Cinere adalah saat ini rumah sakit
Hospital Cinere mengalami pertumbuhan yg positif dibuktikan dengan terus bertambahnya laba yg diperoleh
perusahaan, dan inovasi – inovasi pelayanan yg diberikan Rumah Sakit seperti tehnik fakoemulsifaksi yg terdapat di
Poliklink mata berjalan baik dibuktikan dengan penambahan pasien poli mata.  Kesimpulan yg didapat peneliti ini adalah
sesuai dengan misinya Rumah Sakit Hospital Cinere telah melaksanakan fungsinya dengan menyelengarakan pelayanan
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kesehatan yg berkualitas tinggi dan mampu memenuhi kepuasaan konsumen serta tetap mempunyai fungsi sosial yg
baik dan peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan pada setiap tahun berdampak positif terhadap kinerja rumah sakit
terbukti dengan adanya pertumbuhan pasien pada tiap tahunnya.  Saran dari penulis Manajemen rumah sakit agar
tetap konsisten mengadakan evaluasi secara periodik terhadap fasilitas rumah sakit, untuk mengetahui kondisi fisik
dan teknik apakah masih memadai atau tidak dengan kebutuhan pasien dan membuat peremajaannya.

06311064 / IVAN SETYAWAN
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN RAWAT INAP TERHADAP KUALITAS PELAYANAN RS. PROF. DR.
SOEROYO MAGELANG PADA BAGIAN PELAYANAN UMUM DENGAN METODE SERVQUAL, 2010
Abstrak:

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kepuasan  konsumen  rawat  inap terhadap kualitas pelayanan terhadap
kualitas pelayanan RS. Prof. Dr. Soeroyo Magelang dengan metode servqual yg mencakup dimensi Tangibles,
Responsiveness, Reliability, Assurance, dan Empathy.
Metode  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner yg dibagikan  kepada  100 responden  sebagai sample penelitian dan
analisis yg digunakan adalah analisis regresi liner berganda dengan memposisikan varibel dependen (Y) adalah
kepuasan konsumen dan dimensi kuaalitas servqual sebagai  variabel independen: Tangibles (X1), Responsiveness (X2),
Reliability (X3), Assurance (X4), dan Empathy (X5) Adapun persamaan garis regresi yg dihasilkan adalah Y = -0.391 +
0.104 X1+0.256 X2 + 0.495X3+ 0.227 X4+ 0.117 X5  menunjukkan bahwa apabila besarnya konstanta bo adalah -0.391
yg berarti bahwa konsumen tidak akan puas apabila dimensi servqual (variabel X1, X2, X3, X4, X5) bernilai nol atau tidak
ada.
Hasil analisis uji F (simultan) menunjukkan bahwa ada pengaruh secara bersama-sama yg positif dan signifikan antara
variabel kualitas pelayanan yg mencakup 5 dimensi  servqual  (Tangibles,  Responsiveness,  Reliability,  Assurance,  dan
Empathy) terhadap  kepuasan  konsumen RS. Prof. Dr. Soeroyo kota Magelang, yg ditunjukkan dengan nilai Fhitung
sebesar 139,191 > Ftabel sebesar 2,467. Adapun besarnya sumbangan pengaruh dimensi servqual  ditunjukkan dengan
nilai Adjusted R Square sebesar 0.875 yg berarti berpengaruh sebesar 87,5% dan sisanya (12.5%) dipengaruhi oleh
variabel lain yg tidak termasuk dalam penelitian ini.
Hasil analisis uji t (parsial) menunjukkan secara parsial variabel-variabel X1, X2, X3, X4, X5  berpengaruh secara positif
dan signifikan dengan nilai t hitung berturut-turut sebesar 2,014; 5,314; 6,686;  5,222; dan 2,470 > t tabel sebesar 1,66.
Adapun diantara kelima  dimensi  servqual  kualitas  pelayanan yg paling  berpengaruh  adalah variabel Reliability
dengan nilai t hitung paling besar diantara variabel servqual yg lain (6,686).
Kata kunci : Metode Servqual, Tangibles, Responsiveness, Reliability, Assurance, Empathy, Kepuasan Konsumen,
Signifikan

06311086 / YOPI HENDRA LESMANA
ANALISIS KUALITAS LAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN MEMILIH WARUNG INTERNET
RAMANET DI KOTA YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

The objective of this research is to know influence of service quality variables seen from five dimension that is physical
evidance (tangibles), reliability (reliability), energy listen carefully (responsiveness), guarantee (assurance), and
attention (empathy) to satisfaction consumers chosen Internet Cafe Ramanet in Yogyakarta City.
In reaching the objective of this reasearch, writer use questioner to get needed data, as for intake of samples in this
research use purposive sampling, taken responder counted 100 people. From this result of spreading of questioner
conducted examination by using validity and reliability test with result examination every item of questioner is valid and
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reliable. To know influence of service quality variables to satisfaction consumers chosen Internet Cafe Ramanet in
Yogyakarta City used multiple regression linear analysis.
The result of analysis obtained that either through together and partial, service quality variables have an effect toward
satisfaction consumers chosen Internet Cafe Ramanet in Yogyakarta City, because value of F-count and t-count smaller
than Fsignificant.
Keyword : Physical Evidance (Tangibles), Reliability (Reliability), Energy Listen Carefully (Responsiveness), Guarantee
(Assurance), and Attention (Empathy)

06311312 / DWI ERNAWATI
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KECAP SEDAP DI
KABUPATEN SLEMAN, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian  Kecap Sedap Di Kabupaten
Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perilaku konsumen ikut menentukan tercapainya tujuan
perusahaan. Konsumen akan mempertimbangkan berbagai faktor berkaitan dengan produk. Dengan menentukan
atribut – atribut apa saja yg dapat mempenaruhi perilaku pembelian maka dapat diketahui. Atribut mana yg 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 Kecap Sedap. Perusahaan yg memproduksi kecap sebagai makanan. Populasi
yg diteliti adalah konsumen yg pernah membeli Kecap Sedap di kabupaten Sleman. Sampel yg digunakan 96 responden.
Variabel yg digunakan dalam penelitian meliputi kemasan, harga, kualitas dan rasa.. 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.
Atribut produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian kecap Sedap. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-
statistik lebih besar dari t-tabel. Besar pengaruh variabel kemasan (X1), harga (X2), kualitas (X3), dan rasa (X), terhadap
keputusan pembelian Kecap Sedap (Y) sebesar 0,673. Besar pengaruh variabel masing-masing atribut produk terhadap
keputusan pembelian Kebab Turki Baba Rafi yaitu untuk ; koefisien korelasi antara variabel kemasan (X) dengan
keputusan pembelian kecap Sedap (Y) sebesar -0,042, hal ini berarti korelasinya rendah, koefisien korelasi antara
variabel  harga (X) dengan keputusan pembelian kecap Sedap (Y) sebesar 0,242, hal ini berarti korelasinya rendah,
koefisien korelasi antara variabel  kualitas (X32) dengan keputusan pembelian kecap Sedap (Y) sebesar 0,357, hal ini
berarti korelasinya cukup kuat, dan koefisien korelasi antara variabel rasa (X) dengan keputusan pembelian kecap Sedap
(Y) sebesar 0,245, hal ini berarti korelasinya rendah.

05311474 / RAFEL GAGALA
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES, PRODUCT FEATURES DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN PRODUK DISTRO MEREK UNKL 347
(STUDI KASUS MAHASISWA FE UII), 2010
Abstrak:

Persaingan merek menuntut para produsen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan  brand images,  product
fetures  dan harga produknya secara berkesinambungan. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti tentang
produk distro, karena begitu banyaknya produsen yg bermain dalam bisnis ini dan mengingat keterbatasan peneliti
maka peneliti mempersempit ruang lingkup penelitian hanya kepada produk Unkl 347.
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Titik fokus dari penelitian ini adalah bagaimana  brand images, product features  dan harga mampu mempengaruhi
keputusan pembelian produk distro merek Unkl 347. Variabel independen yg ada dalam penelitian ini adalah brand
images, product features dan harga sedangkan untuk variable dependennya adalah keputusan pembelian. Objek dari
penelitian ini adalah mahasiswa fakutas Ekonomi UII dengan jumlah responden 100 orang. Untuk mengukur sampai
sejauh mana ketiga variabel independen itu mempengaruhi keputusan pembelian, peneliti menggunakan Alat Analisis
Regresi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Brand Image  mempunyai pengaruh signifikan secara sendiri-sendiri (parsial)
terhadap keputusan pembelian yg ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar  1.272  dengan t-hitung sebesar 19.632
dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 yg lebih kecil daripada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Product
Feature mempunyai pengaruh signifikan secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap keputusan pembelian yg ditunjukkan
dengan koefisien regresi sebesar  0.268 dan t hitung sebesar 5.713 pada tingkat signifikansi 0.000 yg lebih kecil
daripada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05.  Harga  mempunyai pengaruh signifikan secara sendiri-sendiri
(parsial) terhadap keputusan pembelian yg ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar  0.443 dan t hitung sebesar
6.641 pada tingkat signifikansi 0.000 yg lebih kecil daripada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05.   Variabel  brand
image,  product feature  dan harga mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap keputusan
pembelian yg ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 301.313 pada tingkat signifikansi 0.000 yg lebih kecil daripada
tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05.
Dari  ketiga variabel bebas atau independen yaitu variabel  brand image, product feature dan harga, variabel brand
imagelah yg paling kuat mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, yaitu sebesar 1.272.
Keywords : Brand Image, Product Feature,  Harga, Keputusan Pembelian.

04311259 / DINIE MIRIANI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP CITRA SWALAYAN GADING MAS 5 YOGYAKARTA,
2009 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor kualitas layanan yg terdiri dari kehandalan (reliability), daya
tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), perhatian individual (empathy), berwujud (tangibles) secara parsial dan
simultan terhadap citra Swalayan Gading Mas 5 Yogyakarta.
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Swalayan Gading Mas 5 Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan
kuesioner. Sampel dalam penelitian sebanyak 100 konsumen Swalayan Gading Mas 5 Yogyakarta. Metode analisis
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian yg dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Hasil pengujian secara parsial (uji t)
menunjukkan bahwa faktor kualitas layanan yg terdiri dari kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness),
jaminan (assurance), perhatian individual (empathy), berwujud (tangibles) berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap citra Swalayan Gading Mas 5 Yogyakarta. (2) Hasil penelitian yg dilakukan secara serempak (uji F)
menunjukkan bahwa faktor kualitas layanan yg terdiri dari kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness),
jaminan (assurance), perhatian individual (emphaty), berwujud (tangibles) secara serempak berpengaruh  signifikan
terhadap citra Swalayan Gading Mas 5 Yogyakarta.
Dengan demikian semakin tinggi faktor kualitas layanan maka semakin baik citra Swalayan Gading Mas 5 Yogyakarta,
sebaliknya semakin rendah faktor kualitas layanan maka semakin buruk citra Swalayan Gading Mas 5 Yogyakarta.
Kata-kata kunci : Kualitas, Layanan, Citra Swalayan
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06311302 / DWIKY OCTAVINAZ
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN HAPPY
PUPPY YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen Happy Puppy di
Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan reliability, responsiveness, assurance,
emphaty, tangibles dan harga terhadap kepuasan konsumen. Kemudian mendeskripsikan variable yg paling  besar
berpengaruh  positif terhadap kepuasan konsumen.
Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh konsumen Happy Puppy di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan  teknik
convinience sampling. Sampel yg digunakan adalah sebanyak 96 orang responden. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan kuisioner yg disebarkan langsung kepada konsumen. Variabel penelitiannya meliputi reliability,
responsiveness, assurance, emphaty, tangibles dan harga sebagai variabel bebas atas kepuasan konsumen.
Metode penelitian yg digunakan  yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dan statistic. Hal ini bertujuan agar
penelitian yg dihasilkan lebih akurat. Dengan mengumpulkan kuisioner yg diajukan kepada responden, kemudian dapat
dihitung dengan menggunakan uji rata-rata (mean), uji Regresi
Linier Berganda, uji F, uji t Parsial, uji Asumsi Klasik, Koefisien Determinasi, Koefisisen Determinasi Parsial.
Hasil yg sudah ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan kepuasan konsumen terhadap reliability, responsiveness,
assurance, emphaty, tangibles dan harga yg diberikan oleh Happy Puppy. Kemudian dimensi tangible mempunyai
pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen.
Kata kunci : reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles, harga, kepuasan konsumen.

04311298 / MAULA SHOFA
ANALISIS POSITIONING PRODUK SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA VIXION DIANTARA PESAING
BERDASAR PERSEPSI KONSUMEN DI CONDONG CATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul ”Analisis Positioning Produk Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Diantara Pesaing
Berdasar Persepsi Konsumen Di Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui positioning produk sepeda motor merek Yamaha Vixion dibandingkan dengan produk lain, Yaitu Honda
Mega Pro, Suzuki Satria F 150, dan TVS Apache 160 berdasarkan persepsi konsumen.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Sampel yg digunakan sebanyak
100 responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah persepsi
konsumen terhadap produk sepeda motor merek Yamaha Vixion, Honda Mega Pro, Suzuki Satria F 150, dan  TVS
Apache 160, maka digunakan enam buah atribut produk yaitu : harga, kualitas mesin, desain, akselerasi, harga purna
jual, dan garansi. Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis CA (correspondency Analysis). Selanjutnya untuk
menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu SPSS for windows.
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa mayoritas pengguna sepeda motor adalah berjenis kelamin laki-lakisebesar

86.0 % dengan usia antara 17-22 tahun sebesar 34.0%, dan mayoritas adalah pelajar/mahasiswa sebesar 35.0 %.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa atribut-atribut yg berperan penting dalam menentukan positioning masing-masing
merek sepeda motor (merek Yamaha Vixion, Honda Mega Pro, Suzuki Satria F 150, Dan TVS Apache 160)berdasarkan
persepsi konsumen yg ada di kota yogyakarta adalah harga, desain, akselerasi (tarikan) dan garansi yg diperhatikan
konsumen dalam membeli sepeda motor.
Kemudian dari berbagai merek sepeda motor, Yamaha Vixion mempunyai keunggulan berdasarkan jumlah atribut yg
ada dengan margin sebesar 562 diikuti dengan merek sepeda motor Suzuki Satria F 150 dengan margin sebesar 542,
Honda Mega Pro dengan margin sebesar 470, dan TVS apache 160 dengan margin sebesar 456
Kata kunci: persepsi konsumen, positioning,correspondence analysis



PERPUSTAKAAN FEUII

114

ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010

02311236 / PURNOMO
ANALISIS SIKAP ATAS ATRIBUT PRODUK YG MEMPENGARUHI MINAT BELI LEATHERMAN MULTI-TOOLS
KITS DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Sikap Atas Atribut Produk Yg Mempengaruhi Minat Beli Leatherman Multi-tools
kits di Yogyakarta”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh beberapa atribut produk terhadap
minat beli konsumen. Serta mengetahui variable yg paling dominant terhadap keputusan konsumen dalam pembelian
Leatherman multi-tools Kits.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Sampel yg digunakan
sebanyak 100 responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah harga
(X1), kualitas (X2), layanan (X3), citra (X4), desain (X5), Niat beli (Y)Data diuji validitasnya dengan menggunakan korelasi
Pearsont ProducMoment, dan untuk menguji tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan Crobachis Alpha dan
kemudian data diolah dengan analisis Regresi Linear Berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan
taraf signifikansi sebesar 5 %. Peneliti menggunakan alat bantu SPSS For Windows.Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa secara simultan atribut produk yg terdiri dari variable ,  harga (X1), kualitas (X2), layanan (X3), citra (X4), dan
desain (X5) mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap Niat beli pada Leatherman multi-tools Kits demikian juga
secara parsial terbukti t hitung masing – masing variabel nilainya lebih besar dari pada t table dan dari analisis secara
parsial tersebut dapat diketahui bahwa Variabel  mempunyai pengaruh yg paling dominant dalam mempengaruhi Niat
beli ulang konsumen Leatherman multi-tools Kits.

06311096 / DEVI PUTRI DYAH PITASARI
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT PRODUK MAKANAN "KEBAB TURKI BABA RAFI" DI
YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian yg berjudul  Analisis Sikap Konsumen Terhadap Atribut Produk Makanan “Kebab Turki Baba Rafi”,  bertujuan
untuk mengetahui sikap konsumen terhadap atribut produk makanan “Kebab Turki Baba Rafi” serta untuk mengetahui
perbedaan sikap konsumen terhadap atribut produk makanan “Kebab Turki Baba Rafi” berdasarkan karakteristik
konsumen.
Alat analisis yg digunakan adalah analisis fishbein dan analisis kruskal-wallis yg kemudian dilanjutkan dengan  analisis
deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan  faktor atau variable yg berkaitan
dengan responden. Sedangkan analisis kuantitatif  digunakan untuk mengolah data yg diperoleh dari daftar pernyataan
yg berupa angket ke dalam bentuk angka-angka.
Hasil penelitian ini  terdapat sikap konsumen yg tergolong positif terhadap produk kebab turki baba rafi. Dan ada
perbedaan yg signifikan dan juga tidak ada perbedaan yg signifikan dari dilihat dari masing-masing karakteristik
konsumen.

06311129 / LINGGA ALAM NUGRAHA
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PRODUK DEODORANT REXONA PADA PT.UNILEVER
INDONESIA TBK, 2009
Abstrak:

Berhasil atua tidaknya suatu perusahaan untuuk mengembangkan dirinya, tergantung kepada kesanggupan dan
kemampuan perusahaan tersebut dalam memasarkan produknya yg tidak terlepas dari sikap konsumen. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap atribut kualitas produk. Deodorant rexona.  Variabel dalam
penelitian ini terdiri dari variable bebas yaitu: performance, future, reability, conformance serta durability, sedangkan
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variabel tergantung adalah karakteristik konsumen dalam penelitian ini tingkat usia, tingkat penghasilan, jenis
pekerjaan responden, dan jenis kelamin. Populasi penelitian ini adalah para pengguna deodorant rexona dikecamatn
depok sleman yogyakarta. Sampel penelitian ditentukan dengan metode persentase yaitu sebanyak 100 orang. Data
diperoleh dengan metode kuesioner  . Validitas butir instrumen dihitung dengan metode korelasi Pearson. Reliabilitas
dihitung dengan metode Alpha Cronbach. Teknik analisis data dengan analisis model Kruskal Wallis guna mencari
perbedaan sikap konsumen dinilai dari atribut kualitas produk deodorant rexona. Berdasarkan alat analisis kruskal
Wallis didapatkan perbedaan tanggapan responden terhadap atribut kualitas produk yaitu performance dan reability
berdasarkaan karakteristik responden yaitu jenis kelamin atau gender.
Keyword : Sikap, Kualitas Produk, Karakteristik Konsumen.

06311094 / NANDHA HERMAWAN
FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN TERHADAP PERLUASAN MEREK(STUDI EVALUASI
PADA MEREK CITRA), 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yg mempengaruhi keberhasilan perluasan merek. Faktor-
faktor yg diamati meliputi Similarity (X1), Reputation (X2), Perceived Risk (X3), dan Innovativeness (X), sedangkan
keberhasilan perluasan merek sebagai variabel tergantungnya (Y) diproksikan oleh evaluasi konsumen atas produk
brand extension. Dalam penelitian ini evaluasi perluasan produk mengambil objek merek Citra.
Untuk menguji pengaruh, baik secara simultan maupun parsial, dari variabel Similarity (X1), Reputation (X2), Perceived
Risk (X), dan Innovativeness (X), terhadap evaluasi konsumen atas produk brand extension (Y) digunakan alat analisis
Regresi Linear. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda survey mengambil sampel. Teknik pengambilan sampel
dilakukan secara non probabilitas.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, Similarity (X1), Reputation (X2), Perceived Risk
(X3), dan Innovativeness (X),  berpengaruh positif dan signifikan ( =0,05) terhadap evaluasi konsumen atas produk brand
extension (Y).
Kata kunci: Similarity, Reputation, Perceived Risk, dan Innovativeness, Evaluation of Brand Extension, Citra

04311422 / WASIS KURNIAWAN
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN PELAKU USAHA-USAHA DI BIDANG JASA BERDASARKAN
SEGMENTASI, TARGETING, DAN POSITIONING DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA, 2009 ;
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Implementasi Strategi Pemasaran Pelaku Usaha-Usaha di Bidang Jasa Berdasarkan Segmentasi,
Targeting, dan Positioning di Kabupaten Sleman-Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menganalisis
tentang perkembangan, prospek dan implementasi strategi pemasaran dengan STP pada pelaku usaha-usaha jasa di
Kabupaten Sleman-Yogyakarta. Yg di fokuskan di kecamatan Depok dan Godean.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari penyebaran kuesioner dan interview
serata dilakukan obsevasi lapangan guna menambah ke validitasan data. Dan data sekunder yg didapatkan melalui
internet, buku-buku dan tulisan ilmiah yg mempunyai relevansi guna mendukung analisis dalam penelitian ini.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik “probability sampling” atau lebih tepatnya  dengan “strafied random
sampling”, dimana sampelnya adalah para pelaku usaha-usaha yg bergerak dibidang jasa dengan dua objek fokus
penelitian yaitu warung internet (warnet) dan salon dengan masa usahanya lebih dari satu tahun. Sampel yg diambil
sebanyak 15 responden yg terbagi dalam 2 kategori objek usaha jasa tersebut.
Variable penelitian adalah segmenting berdasarkan prilaku (penggunaan dan manfaat), targeting berdasarkan pasar
(jumlah pelanggan) dan laba (nominal rupiah), serta positioning berdasarkan produk (features) dan harga
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(murah/mahal). Metode yg digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan observasi dengan teknik analisis
secara deskriptif atau kualitatif. Dari hasil analisis data yg telah dilakukan oleh peneliti, ternyata perkembangan dan
prospek usaha yg bergerak di bidang jasa di Kabupaten Sleman-Yogyakarta khususnya di Kecamatan Depok dan Godean
menunjukkan kecendrungan yg positif atau memiliki prospek berkembang yg menjanjikan dimasa mendatang. Dan
sudah adanya  implementasi STP oleh para pelaku usaha jasa dalam aplikasi kegiatan usaha mereka, dengan interpretasi
dan perlakuan yg heterogen satu sama lainnya yaitu segmenting yg dipilih adalah segmen pasar
berdasarkan statusnya yaitu umum dan mahasiswa, targeting yg diterapkan adalah segmen pasar umum dan
mahasiswa dan positioning yg diterapkan adalah berdasarkan atribut jasa mereka, harga dan kualitas, kesemuanya
tersebut diatas telah dilakukan oleh pelaku usaha-usaha dibidang jasa didalam penelitian ini untuk mencapai tujuannya,
yaitu untuk mendapatkan pangsa pasar sebanyak-banyaknya dan mendapatkan laba sebesar-besarnya serta sekaligus
dipergunakan sebagai teknik bertahan di tengah-tangah maraknya persaingan ke-homogenitasan usaha-usaha yg
bergerak dibidang jasa saat ini.

04311470 / HERSUWAN BANGUN
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN PELAKU USAHA-USAHA INFORMAL BERDASARKAN
SEGMENTING, TARGETING, DAN POSITIONING DI KABUPATEN SLEMAN-YOGYAKARTA., 2009/2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul  “  Implementasi  Strategi  Pemasaran  Pelaku  Usaha-Usaha Informal Berdasarkan Segmenting,
Targeting dan  Positioning  di  Daerah Seturan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk
mencari informasi dan menganalisis tentang perkembangan, prospek dan implementasi strategi pemasaran dengan STP
pada pelaku usaha-usaha informal didaerah seturan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.  Scope area dalam penelitian
ini adalah berlokasi pada dearah sekitar Seturan Depok Sleman.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah  data primer yg bersumber dari penyebaran kuesioner, dan interview,
serta dilakukan observasi lapangan guna menambah kevaliditasan data. Dan data sekunder yg di dapatkan melalui
internet., buku-buku dan tulisan ilmiah yg mempunyai relevansi guna mendukung analisis didalam penelitian ini.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik  “Probability Sampling” atau lebih tepatnya dengan “startified random
sampling”, dimana sampelnya adalah pelaku usaha-usaha informal yg terbagi menjadi 2 kategori aplikasi usaha (produk
konsumsi dan jasa) dengan empat obyek fokus penelitian yaitu warung makan lesehan “pecel lele” dan burjo (produk
konsumsi) serta  counter  voucher  handphone dan  loundry (produk jasa) dengan masa usahannya lebih dari satu
tahun. Sampel yg diambil sebanyak 30 responden yg terbagi dalam 4 kategori objek usaha informal tersebut.
Variabel penelitian adalah segmenting berdasarkan prilaku  (penggunaan dan manfaat), targeting berdasarkan pasar
(jumlah  pelanggan) dan laba (nominal rupiah), serta positioning berdasarkan produk (features) dan harga
(murah/mahal). Metode yg digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan observasi dengan teknik analisis
secara deskriptif atau kulitatif. Dari hasil analisis yg sudah dilakukan oleh peneliti, ternyata perkembangan dan prospek
usaha-usaha informal Kabupaten Sleman Yogyakarta, khususnya di daerah Seturan Depok menunjukkan kecenderungan
yg positif atau baik dimasa mendatang. Dan sudah adanya implementasi STP oleh para pelaku usaha-usaha informal
dalam aplikasi kegiatan usaha mereka, dengan interpretasi dan perlakuan yg heterogen satu sama lainnya yaitu
segmenting yg dipilih adalah segmen pasar berdasarkan statusnya yait umum dan mahasiswa dan    positioning yg
diterapkan adalah berdasarkan atribut produk atau jasa, harga dan kualitas, kesemuannya diatas telah dilakukan oleh
para pelaku usaha infornal didalam penelitianini untuk  untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan pangsa pasar
sebanyak banyaknya dan mendapatkan laba sebesar-besarnya serta sekaligus dipergunakan sebagai teknik bertahan
ditengah-tengah maraknya persaingan ke-homogenitasan usaha-usaha informal saat ini.
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04311098 / DICKY PARMUDIAWAN
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN PELAKU USAHA-USAHA INFORMAL BERDASARKAN
SEGMENTING, TARGETING, DAN POSITIONING DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 2009
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Implementasi Strategi Pemasaran Pelaku Usaha-Usaha Informal Berdasarkan Segmenting, Targeting
dan Positioning di Kotamadya Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi dan menganalisis tentang
perkembangan, prospek dan implementasi strategi pemasaran dengan STP pada pelaku usaha-usaha Informal di
Kotamadya Yogyakarta, scope area di dalam penelitian ini berlokasi di kecamatan Gondokusuman dan Mergangsan.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari penyebaran kuesioner dan interview,
serta dilakukan observasi lapangan guna menambah validitasan data. Dan data sekunder yg di dapatkan melalui
internet, buku – buku dan tulisan ilmiah yg mempunyai relevansi guna mendukung analisis di dalam penelitian ini.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik “ probability sampling “ atau lebih tepatnya dengan “ stratified random
sampling “, dimana sampelnya adalah para pelaku usaha – usaha informal yg terbagi menjadi dua kategori aplikasi
usaha ( produk konsumsi dan jasa) dengan empat objek fokus penelitian yaitu warung makan nasi goreng dan warung
bakmi ( produk konsumsi ) serta counter voucher handphone dan laundry ( produk jasa ) dengan masa usaha nya satu
tahun atau lebih. Sampel yg diambil sebanyak 40 responden yg terbagi dalam keempat kategori objek usaha informal
tersebut.  Variabel penelitian adalah segmenting berdasarkan perilaku ( penggunaan dan manfaat ), targeting
berdsarkan pasar ( jumlah pelanggan ) dan laba ( nominal rupiah ), serta positioning berdasarkan produk ( features ) dan
harga ( murah / mahal ). Metode yg digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan observasi dengan teknik
analisis secara deskriptif dan kualitatif.  Dari hasil analisis data yg telah dilakukan oleh peneliti, ternyata perkembangan
dan prospek usaha – usaha informal di Kotamadya Yogyakarta, khususnya di kecamatan Gondokusuman dan
Mergangsan menunjukkan kecenderungan yg 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
heterogen satu sama lainnya yaitu segmenting yg dipilih adalah segmen pasar berdasarkan statusnya yaitu umum dan
mahasiswa, targeting yg ditetapkan adalah segmen pasar umum dan mahasiswa dan positioning yg 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 untuk bertahan di
tengah-tengah maraknya persaingan ke-homogenetisan usaha-usaha informal saat ini.

05311050 / MOCHAMMAD FADLIL ABDALLAH
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN USAHA INFORMAL BAKPIA PATHOK 25 YOGYAKARTA
BERDASARKAN SEGMENTING, TARGETING DAN POSITIONING, 2010
Abstrak:

-

06311148 / NORADWIVANY N.A
PENERAPAN BANK INDONESIA SOCIAL RESPONSIBILITY (BSR) DI KANTOR BANK INDONESIA
YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Laporan Magang ini berjudul “Penerapan Bank Indonesia Social Responsibility (BSR) di Kantor Bank Indonesia
Yogyakarta”. Tujuan dari dilaksanakannya magang ini adalah untuk  menganalisis penerapan kebijakan CSR Bank
Indonesia atau yg dikenal dengan Bank Indonesia Social Responsibility (BSR) melalui Program Desa Kita, Manding.
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Menganalisa pelaksanaannya yg kemudian dibandingkan dengan teori CSR yg ada, dan memberikan usulan-usulan
desain baru guna melengkapi dan menyempurnakan program yg akan datang.  Bank Indonesia didrikan pada tanggal 1
juli 1953, berdasarkan UU RI nomor 11 tahun 1953, tentang UU pokok BI (UUPBI). Kelahiran Bank Indonesia merupakan
hasil proses nasionalisasi. De javache bank milik pemerintah belanda yg telah dimulai sejak tahun 1951. Berdasarkan
keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, De Javache Bank (Bank Indonesia) ditunjuk sebagai Bank Sentral.
Sedangkan Kantor cabang (KC) “djogdjakartaa” dibuka 127 tahun yg lalu, tepatnya tanggal 1 april 1879, sebagai KC
Javache Bank ke-8.
Pelaksanaan magang di Bank Indonesia Yogyakarta dimulai pada tanggal 13 Oktober 2009 dan berakhir pada tanggal 23
November 2009. Pelaksanaan magang dilaksanakan dengan asaumsi 8 jam kerja per hari dan 22 hari kerja per bulan
Penulis melakukan observasi dari tanggal 13 sampai 15 Oktober 2009, Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 16
sampai 20 Oktober 2009, Analisis dilakukan pada tanggal 28 sampai 10 November 2009. Analisa dan penelitian yg
dilakukan adalah dengan metode pengumpulan data-data dan wawancara dengan pihak-pihak yg berkepentingan di KBI
Yogyakrta ynag terlibat langsung dalam Program Desa Kita
Penulis merekomendasikan usulan desain baru kepada Bank Indonesia adalah hendaknya melakukan program BSR yg
dapat juga memberikan manfaat positif bagi Bank Indonesia baik bersifat langsung ataupun tidak langsung, masyarakat
penerima bantuan memberikan timbal balik yg positif kepada Bank Indonesia. Selain itu penulis juga mengusulkan ide
desain tambahan yg berhubungan dengan aspek dasar pogram seperti konsep, sasaran,tujuan, dan aspek
pengembangan. Faktor Pendorong dalam pelaksanaan program magang adalah keinginan penulis bekerja dalam Bank
Indonesia Yogyakarta sebagai latihan menghadapi dunia kerja yg 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 yg cukup untuk
menjalankan magang.   Kata kunci: Corporate Social Responsibility

05311155 / DIAH NURCHASANAH S
PENGARUH IKLAN TERHADAP MINAT BELI KARTU GSM XL DI BALIKPAPAN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini menjelaskan komunikasi pemasaran yg dilakukan pihak perusahaan dalam menyampaikan pesan melalui
media periklanan. Hal ini menuntut pihak perusahaan untuk dapat membuat suatu iklan yg efektif dan efisien. Artinya
suatu iklan itu harus mampu menarik perhatian konsumen serta mampu membuat konsumen mengerti dan memahami
pesan iklan yg disampaikan. Produk yg diteliti adalah produk kartu GSM (Global System for Mobile Communication) XL.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari penyebaran kuesioner dan  data sekunder
yg didapatkan melalui internet, buku-buku serta tulisan ilmiah yg mempunyai relevansi guna mendukung analisis di
dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna atau pemakai kartu GSM XL di Balikpapan.
Pengambilan sampel yg digunakan dalam penelitian ini adalah convienience sampling, yaitu prosedur untuk
mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti dengan memberikan angket kepada sampel konsumen yg mudah
ditemui dari kriteria populasi. Jumlah sampel adalah 96 responden. Variabel independen adalah penggunaan bintang
iklan, selling point dan ilustrasi iklan. Variabel dependen adalah minat beli. Metode penelitian yg digunakan adalah
analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi (R), koefisien determinasi parsial (r2), uji F dan uji t. Dari hasil
analisis data yg telah dilakukan peneliti menunjukkan adanya pengaruh yg signifikan baik secara serentak maupun
parsial mengenai atribut iklan terhadap minat beli. Variabel selling point merupakan variabel yg paling dominan
berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Sedangkan variabel penggunaan bintang iklan dan ilustrasi iklan juga
berpengaruh secara signifikan tetapi tidak begitu besar pengaruhnya terhadap minat beli konsumen.
Keyword: penggunaan bintang iklan, selling point, ilustrasi iklan dan minat beli.



PERPUSTAKAAN FEUII

119

ABSTRAK TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2010

06311032 / ADHI NUGROHO
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PENGGUNAAN INZOMNIA RENTAL PLAY STATION DI YOGYAKARTA
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut Inzomnia Play Station terhadap kepuasan konsumen.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variable bebas yaitu: tangible , reliability, responsiveness,  assurance  dan
empathy  sedangkan variabel tergantung adalah karakteristik konsumen dalam penelitian ini jenis kelamin, usia dan
pendidikan.   Populasi penelitian ini adalah konsumen Inzomnia Play Station Yogyakarta. Sampel penelitian ditentukan
dengan metode persentase yaitu sebanyak 97 orang. Data diperoleh dengan metode kuesioner dan wawancara.
Validitas butir instrumen dihitung dengan metode korelasi Cronbach Alpha. Reliabilitas dihitung dengan metode
Cronbach Alpha. Teknik analisis data dengan analisis regresi berganda dengan cara mengalikan antara nilai dari
pernyataan atribut kualitas dengan nilai dari pernyataan kepuasan kemudian dicari jumlah skor dari semua atribut dan
dimasukkan ke dalam skala Likert, uji F untuk mengetahui pengaruh yg signifikan variabel independent terhadap
variabel dependen, uji T mengetahui dimensi yg berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen, koefisien
determinasi berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hubungan yg kuat antara dua variabel secara bersama-
sama atau lebih dengan satu variabel dependen, koefisien determinasi parsial mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, Dari hasil penelitian berdasarkan rata-rata per dimensi
tertinggi pada dimensi tangible, kemudian diikuti dimensi empathy, responsiveness, reliability, dan terakhir adalah
dimensi assurance. Sedangkan dimensi yg paling berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen Inzomnia
Rental Play Station Yogyakarta adalah assurance. Kemudian diikuti oleh dimensi reliability, responsiveness & empathy,
dan tangible.
Kata kunci : tangible , reliability, responsiveness, assurance , empathy, kepuasan konsumen

03311454 / WENDY AL AZHAR
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN HOTEL PONDOK ANGGUN
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian berjudul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Hotel Pondok Anggun,Yogyakarta”  ini
bertujuan untuk  Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yg terdiri dari variable  Tangibles, Responsiveness,
Assurance, Emphaty, dan Reliability berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen.   Mengetahui variable
kualitas pelayanan apa yg paling berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan  konsumen Hotel Pondok Anggun
Yogyakarta.  Objek yg diteliti adalah konsumen pengguna atau tamu Hotel Pondok Anggun. Sedangkan variabel yg
diteliti adalah Kualitas Pelayanan. Data yg digunakan adalah data primer melalui angket/questioner yg disebarkan
langsung kepada konsumen yg sedangmenginap di Hotel Pondok Anggun. Sample yg digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 96 orang konsumen pengguna Hotel.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda dengan taraf signifikansi α = 0,05  Dalam
mengambil keputusan dilakukan dengan uji t dan uji F.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan
kelima variabel kualitas pelayanan yg terdiri dari variable Tangibles, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Reliability
berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan konsumen.Secara parsial,keempat variabel kualitas pelayanan yaitu
bukti fisik, jaminan, empati, dan kehandalan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan
variabel daya tanggap pada saat ini belum memberikan kontribusi yg signifikan terhadap kepuasan
konsumen.penelitian ini juga menunjukan bahwa variabel bukti fisik mempunyai penhgaruh positif signifikan terhadap
kepuasan konsumen.Hal ini di tunjukan dari pengaruhnya yg paling besar terhadap kepuasan konsumen yaitu
sebesar16%.       Kata Kunci : Tangibles, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Reliability,
customer satisfaction
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05311186 / TAVIP HENDRA PERMANA
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PT. ANGKASA PURA I
(PERSERO) YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi pengaruh budaya organisasi yg terdiri dari Involvement, Consistency,
Adaptability dan Mission secara bersama-sama terhadap kinerja karyawaan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang
Yogyakarta, mengetahui variabel yg berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. Populasi yg digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Yogyakarta yg berjumlah 205 karyawan.
Sampel penelitian ini adalah 70 karyawan dengan teknik pengambilan sampel yaitu Convenience sampling yg
merupakan pengumpulan data dari anggota populasi yg didasarkan pada kemudahan mendapatkan sampel. Alat
analisis yg digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Korelasi Berganda dan Uji F, Uji Korelasi Parsial danUji t
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  secara bersama - sama terdapat pengaruh yg signifikan budaya organisasi
terhadap kinerja karyawan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Yogyakarta dapat dibuktikan, terbukti p value <
0,05. Sedangkan koefisien adjusted R square (R2) sebesar 0,504, hal ini berarti keempat variabel bebas tersebut
mempunyai kontribusi sebesar 50,4% terhadap kinerja karyawan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Yogyakarta,
sedangkan sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi oleh variabel bebas lain yg tidak dimasukkan dalam model penelitian.
Berdasarkan hasil secara parsial variabel Involvement, Consistency, Adaptability dan Mission berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Yogyakarta. Diantara faktor Involvement,
Consistency, Adaptability dan Mission yg berpengaruh terhadap kinerja, variabel yg lebih berpengaruh adalah
Consistency. Hal ini dapat dilihat koefisien determinasi parsial pada Consistency adalah sebesar 11,9%, sedangkan
koefisien determinasi pada variabel Involvement adalah sebesar 7,9%, Mission adalah sebesar 8,8%, Adaptability adalah
sebesar 6,5%.  Kata Kunci : Involvement, Consistency, Adaptability, Mission dan Kinerja Karyawan

05311247 / GIGIEH KUSDARYATMO
PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENTENSI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT.PERTAMINA
REVINERY UNIT VI BALONGAN, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kompetensi terhadap prestasi kerja karyawan
prestasi kerja karyawan PT PERTAMINA (PERSERO)  REVINERY UNIT VI BALONGAN. Populasi yg digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh Karyawan PT PERTAMINA (PERSERO) REVINERY UNIT VI BALONGAN. Sampel penelitian ini
adalah 55 karyawan yg dianggap telah cukup mewakili populasi yg diteliti, dimana sampel minimal yg ditetapkan adalah
50% dari 110 karyawan . Teknik penarikan sampel menggunakan metode  convenience sampling, yaitu metode
pengambilan sampel yg didasarkan pada pemilihan anggota populasi yg mudah di akses untuk memperoleh informasi.
Metode ini dilakukan dengan memberikan angket untuk diisi, kepada karyawan yg telah dipilih secara acak sederhana.
Model analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah Anaisis Regresi Linier Berganda. Sedangkan pengujian hipotesis
dilakukan dengan uji koefisien determinasi, Uji F, Uji t dan uji variabel dominan Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Terdapat pengaruh yg signifikan variabel Motivasi terhadap Prestasi kerja karyawan PT. PERTAMINA (PERSERO)
REVINERY UNIT VI BALONGAN. Hasi kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yg signifikan variabel Kompetensi
terhadap Prestasi kerja karyawan PT. PERTAMINA (PERSERO) REVINERY UNIT VI Balongan.
Hasil ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yg signifikan variabel Motivasi dan Kompetensi terhadap Prestasi
kerja karyawan pada PT. PERTAMINA (PERSERO) REVINERY UNIT VI Balongan.
Kata Kunci : Motivasi, Kompetensi dan Prestasi Kerja
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05311088 / HANIF ZULHAM
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PERUSAHAAN PERAK BAGUS SILVER DIY, 2009
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dan mengetahui variabel yg
paling dominan terhadap kinerja karyawan di perusahaan perak Bagus Silver DIY. Populasi yg digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh Karyawan Bagus Silver DIY. Sampel penelitian ini adalah 70 karyawan yg dianggap telah
cukup mewakili populasi yg diteliti, dimana sampel minimal yg ditetapkan adalah 87,5% dari 80 karyawan . Teknik
penarikan sampel menggunakan metode  Simple Random Sampling, yaitu pengambilan sampel penelitian yg dilakukan
dengan menggunakan cara acak sederhana. Metode ini dilakukan dengan memberikan angket untuk diisi, kepada
karyawan yg telah dipilih secara acak sederhana. Model analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah Anaisis
Regresi Linier Berganda.
Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi, Uji F, Uji t dan uji variabel dominan Hasil
penelitian menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama variabel penghargaan,variabel
fisiologis dan variabel kebutuhan rasa aman, terhadap kinerja Karyawan Bagus Silver DIY. Hasil kedua menunjukkan
bahwa variabel penghargaan mempunyai pengaruh yg paling dominan terhadap kinerja kerja karyawan Bagus Silver DIY
yg dibuktikan dengan besarnya nilai t hitung variabel penghargaan sebesar 0,276% lebih besar dari variabel kebutuhan
Fisiologis sebesar 0,234 dan variabel kebutuhan Rasa Aman (0,200).
Kata Kunci : Motivasi kerja dan Kinerja Karyawan

TRIAS	SETIAWATI,	DRA.,	M.SI
06311295 / ANGGIA PARAMITHA
MOTIVASI IBU RUMAH TANGGA DALAM BERWIRAUSAHA (STUDI KASUS WIRAUSAHA HANDICRAFT DI
YOGYAKARTA), 2010
Abstrak:

Woman entrepreneur is not a minority profession anymore within the business realm. Almost one-third of
entrepreneurs are women. Woman entrepreneur from different backgrounds appear to enliven the competition under
the business setting. Even women who previously took a role as housewives are now participating in the competition.
Many housewives try their luck with business. This phenomenon is currently called momtrepreneur.  Since many
housewives have now become woman entrepreneur, it is necessary to do a research on what motivates the housewives
to be woman entrepreneur
The research was conducted with qualitative approach and in-depth interview technique. The objects of the research
were three woman entrepreneur who have been involved in handcraft business. Since they were women, the research
also aimed at finding out the issues of gender inequality associated with woman entrepreneur both within their
individual life, within business setting, and within the society.
The findings of the research show that the underlying reason that motivates the women to be woman entrepreneur
includes economic condition. In addition, motivation for achievement plays a crucial role in the course of their
performance as woman entrepreneur. Motivation for achievement generally appears when they have been involved in
the business. Such spirit encourages the women to develop their business in a better way with an expectation that they
could run the business in a smooth and stable way. However, the study indicates that there are some kinds of gender
equality associated with woman entrepreneur, both intentionally and unintentionally. Such gender equality is related to
tradition, custom, and personal and societal perception on the working women.  Key Word : Woman entrepreneur,
housewives, motivation
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05311006 / ARYO APRIYANTOKO
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN ADMINISTRATIF DI KANTOR
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN, 2009 ;
Abstrak:

This research examined a about the influence of leadership style to work performance, and this research be entitled as "
The Leadership Style to Work Performance of Administrative employee in Sleman's Public Prosecutor Office".
The main purpose of this research was to know how far the influence leadership style, wich consist of the employee's
work perfomance. Which is include of democratic, otocracy,and free control leadership style. The second purpose was :
which one of that three leadership style was the most influencing to the work performance in Sleman's Public
Prosecutor Office. To analizing that problem, researcher use a few approach in leadership and work performance. To
analize data, researcher use a multiple regression, doubled correlation, F Test, Partial Correlational Analization with T
Test and Classical Test.
Based on the questionnaire result, researcher could received new data which needed and from scientific approach and
analytical tools, could be known that was a positive influence between the leadership style and the employee's work
performance. This result was proved when researcher tested his hipotesa through test at a time, F Test, include partial
test or T Test,that showed a strong and significant influence to employee's work performance. From the partial
coefficient determination test result, showed that democratic leadership was given the most dominant influence to the
work performance with 35,7 persen, and from doubled correlation analysis, could be get that the  leadership style's
variable (otocracy,democracy,and free control) could gave 40 persen of influence to the employee's work performance.
Keyword : leadership style,  performances employ

05311114 / YUDO ARIBOWO CAHYADI
PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN TRANSAKSIONAL TERHADAP PRESTASI KERJA DI
FE UII, 2009
Abstrak:

Performance appraisal is one of measures that can be used to assess whether an organization or company is good or
bad. Good or bad performance of human resources within the organization or company is influenced by many factors,
among others, the leadership factor. Leadership style has been widely used and still in accordance with the current
situation is the force of transformational and transactional. Both styles of leadership are often applied in several
organizations, including the Islamic University of Indonesia. This study aims to know influences of the   transformational
and transactional leadership style on employee performance at the Islamic University of Indonesia, Yogyakarta. The
study consists of two variables, namely, dependent variable (employee performance) and independent variable
(transformational and transactional leadership styles). The data was collection was carried out by using the
questionnaire method and interview data at the Islamic University of Indonesia, Yogyakarta.
The study result showed multiple linear analysis indicates that there were positive influences together and partial
leadership styles of transformational and transactional leadership on employee performance Islamic University of
Indonesia, Yogyakarta. Value and test results showed a partial determination of significant effects for 13 percent of
transformational leadership style on employee performance, and there were significant effects for 11, 4 percent of
transactional leadership styles on employee performance.
Keywords :  transformational, transactional leadership style, employee performance.
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06311193 / SUTRISNO
ANALISIS  IMAGE UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA MENURUT PANDANGAN CALON MAHASISWA, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini dilakuan bertujuan untuk mengetahui image Universitas Islam Indonesia menurut pandangan calon
mahasiswa. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, diharapkan kita dapat mengetahui besarnya
pengaruh kualitas akademik, hubungan eksternal, dan keterikatan emosional, yg merupakan variabel independen
dengan image universitas, yg merupakan variabel dependen. Data primer diambil dari 96 siswa 3 sekolahan terbaik di
yogyakarta. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa dari tiga variabel  independen yaitu kualitas akademik, hubungan
eksternal, dan keterikatan emosional, hanya variabel keterikatan emosional yg berpengaruh positif dan signifikan
terhadap image universitas. Variabel lain tidak signifikan. Besarnya t hitung 76,975 denagn signifikansi t sebesar 0,00  <
α 0,05. Kemungkinan pengaruh positif yg signifikan tersebut mungkin disebabkan oleh faktor budaya islami yg dimiliki
UII, kemungkinan juga para siswa di sekolahan terbaik di yogyakarta mayoritas beragama islam, sehingga ada
keterikatan emosional dalam diri para siswa atau calon mahasiswa.

05311195 / NOVIANA WIDYA KUMARDANI
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE PRODUK PT.INDOSAT TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS
PELANGAN (STUDI KASUS MAHASISWA FE UII), 2010
Abstrak:

Kepuasan dan loyalitas pelanggan atau konsumen merupakan suatu hal yg mendasari baik atau tidaknya sebuah produk
di pasaran. Penelitian yg berjudul “Analisis Pengaruh Brand Image Produk PT Indosat Terhadap Kepuasan dan Loyalitas
Pelanggan Di Yogyakarta (Studi Kasus Mahasiswa FE UII), memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh
antara brand image sebuah produk terhadap kepuasan pelanggan, apakah ada pengaruh brand image terhadap
loyalitas pelanggan, dan apakah ada pengaruh antara brand image dan kepuasan terhadap loyalitas pelanggan. Alat
analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dan regresi berganda, kemudian dilanjutkan dengan
analisis deskriptif yg berfungsi sebagai alat untuk mendeskripsikan rekapitulasi data dalam bentuk tulisan. Pengujian
hipotesis baik secara serentak (uji F) dan parsial (uji t), memberikan hasil adanya pengaruh positif antara brand image
terhadap kepuasan, brand image terhadap loyalitas, juga brand image dan kepuasan terhadap loyalitas pelanggan.
Adapun faktor yg paling mempengaruhi jaringan dan jangakauan serta pelayanan customers service dalam melayani
dan memecahkan masalah secara cepat dan professional. Apabila beberapa faktor tersebut semakin mempunyai
pengaruh positif, maka semakin baik citra atau image Indosat dalam benak pelanggannya.   Kata kunci : brand image,
kepuasan, loyalitas.
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06311013 / LUHUR DOGMA PUTRADHA HARAHAP
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS PRODUK DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP
LOYALITAS KONSUMEN PRODUK SAMPOERNA A MILD DI WILAYAH CONDONG CATUR, 2010
Abstrak:

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh brand image dan kualitas produk terhadap
loyalitas konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung pada produk rokok Sampoerna A Mild.Penelitian
dilakukan di daerah Condong Catur Yogyakarta.
Data dasar penelitian ini adalah data primer yg diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada
responden.Responden dalam penelitian ini adalah konsumen rokok yg mengkonsumsi rokok Sampoerna A
Mild.Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposive Quota Convenience Sampling dengan jumlah sampel
sebesar 100 responden. Metode analisis data yg dilakukan dalam penelitian ini menggunakan fasilitas program SPSS
versi 12.0 dengan menggunakan metode analisis regresi jalur untuk mengukur pengaruh secara langsung maupun tidak
langsung dari brand image dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen rokok Sampoerna A Mild.
Hasil dari penelitian ini yaitu jalur yg memiliki pengaruh paling kuat terhadap loyalitas konsumen adalah jalur pengaruh
brand image melalui kualitas produk terhadap loyalitas.Besar pengaruhnya adalah sebesar 0,567.Kualitas produk,jalur
yg paling kuat pengaruhnya adalah jalur pengaruh kualitas produk secara langsung terhadap loyalitas konsumen.Besar
pengaruhnya adalah sebesar 0,580
Keywords :Brand Image,Kualitas,kepuasan,loyalitas.

04311129 / MAHDI RAMADHANI
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES, KUALITAS, DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN
PADA PRINTER CANON, 2009
Abstrak:

Pada penelitian ini, penulis meneliti tentang pengaruh Brand Image, Kualitas, Kepuasan terhadap Loyalitas Konsumen
tentang Printer Merk Canon serta menganalisis ada/tidaknya pengaruh Loyalitas konsumen berdasarkan
karakteristiknya yaitu Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan & Pendapatan. Penelitian ini ilakukan dengan menyebar
kuesioner kepada responden yaitu Akademisi Fakultas Ekonomi UII(termasuk didalamnya Dosen,Mahasiswa dan
karyawan) yg pernah membeli dan menggunakan  sebanyak 100 responden.
Untuk menganalisis pengaruhnya pada Loyalitas konsumen tersebut digunakan model analisis Kualitatif dan Analisis
Kuantitatif . Dalam analisis Kualitatif, digunakan untuk mendukung analisis kuantitatif, dimana analisis ini lebih bersifat
deskriptif. Kemudian dalam Analisis Kuantitatif, peneliti dapat menguji apakah terdapat pengaruh yg signifikan atau
tidak antara variabel-variabel  tentang terhadap loyalitas konsumen. Analisis statistik yg digunakan dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi berganda, regresi sederhana serta analisis koefisien determinasi berganda.
Pada Analisis Regresi Berganda, digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yg positif  antara variabel
bebas atau independen dengan variabel terikat secara serentak. Sedangkan Analisis Regresi Sederhana  digunakan
untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara parsial. Berdasarkan regresi
di atas maka dapat diperoleh beberapa hipotesis. Dimana ada pengaruh positif antara brand images, kualitas dan
kepuasan terhadap   loyalitas.   ada pengaruh positif brand images terhadap loyalitas konsumen. ada pengaruh positif
kualitas terhadap kepuasan. ada pengaruh positif kualitas terhadap loyalitas konsumen.
Kemudian yg terakhir adalah Analisis koefisiensi determinasi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui
kuatnya pengaruh antara semua variabel bebas (X) dengan variabel (Y).
Kata Kunci: Brand Images, Kualitas Produk , Kepuasan, Loyalitas Konsumen
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06311364 / FEBYARI NURHAYATI
ANALISIS PENGARUH KELUARGA TERHADAP EKUITAS MERK (STUDI KASUS PEMBELIAN PRODUK
MINUMAN PADA MAHASISWA FE UII YOGYAKARTA), 2010 ;
Abstrak:

Ekuitas merek merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan jumlah penjualan suatu produk. Perusahaan
akan berusaha agar produk yg dipasarkan dapat membuat konsumennya setia terhadap merek tersebut. Salah satu
komponen yg dijadikan penentu dalam hal ekuitas merek adalah keluarga.
Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa pengaruh keluarga dalam pembentukan konsumen yg berdasarkan
pada ekuitas merek. Dengan menggunakan penelitian terdahulu, faktor-faktor yg menentukan ekuitas merek adalah
keluarga, harga, iklan, dan promosi. Adapun objek yg digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indoensia, merek yg dianalisa dalam penelitian ini meliputi produk minuman kemasan
dengan tiga variasi merek yg berbeda, yaitu : Aqua, Teh Botol Sosro, dan Nescafe.
Berdasarkan hipotesis yg telah dilakukan, pada penelitian ini secara individu tidak bisa disamakan dengan penelitian
sebelumnya. Dengan menggunakan uji-t melalui probabilitasnya (p<0,05), maka uji individu pada iklan (0,88) dan
keluarga (0,000) terhadap variabel kesadaran-asosiasi. Uji individu pada iklan (0,000), keluarga (0,025), harga (0,043),
promosi (0,001) terhadap kesan kualitas. Uji individu pada kesadaran asosiasi (0,000) dan kesan kualitas (0,100)
terhadap loyalitas. Uji individu pada kesadaran asosiasi (0,000) dan kesan kualitas (0,109) dan loyalitas (0,000) terhadap
ekuitas.
Informasi positif mengenai merek yg diberikan oleh keluarga kepada pemuda melalui proses observasi memiliki
pengaruh yg penting terhadap proses pembentukan ekuitas merek. Lebih jauh lagi, koefeisien regresi pada penelitian ini
menunjukkan bahwa pengaruh informasi yg diberikan keluarga mengenai dimensi kesadaran, asosiasi, kesan kualitas
lebih tinggi jika dibandingkan dengan informasi yg diperoleh konsumen melalui persepsi mereka tentang variabel
pemasaran misalnya: harga, promosi ataupun pengeluran untuk iklan merek tersebut. Sebagai konsekuensinya, penulis
menyimpulkan bahwa keluarga memiliki peran dalam pembentukan konsumen muda yg berdasarkan pada ekuitas
merek. Akan tetapi tanpa diimbangi dengan variabel pemasaran seperti harga, promosi, dan iklan, maka variabel
keluarga tidak dapat memberikan pengaruh terhadap dimensi ekuitas merek secara maksimal.
Kata Kunci : Ekuitas merek, Keluarga.

06311393 / PRAPNA WIDIYANDARI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS DAN KEPUASAN PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS (PASIEN PUSKESMAS
DEPOK III), 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas dan Kepuasan Pelayanan TerhadapLoyalitas (Pasien Puskesmas Depok
III)”. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Depok III. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan adanya pengaruh kualitas
jasa dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas secara serempak dan parsial serta dimensi kualitas jasa pelayanan yg
paling berpengaruh terhadap loyalitas pasien.
Data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuesioner yg dibagikan kepada  pasien
Puskesmas Depok III. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Convenience sampling dimana sampelnya
adalah setiap  pasien (konsumen) yg telah menggunakan jasa/ pelayanan di Puskesmas Depok III. Sampel yg digunakan
sebanyak 96 orang responden.
Variabel penelitian adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya sebagai variabel independen dan kepuasan
pelanggan, loyalitas sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi
linier berganda, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%, uji asumsi klasik yg
terdiri dari multikolinieritas, heteroskesdastisitas, normalitas, dan linieritas, serta koefisien determinasi berganda dan
koefisien determinasi parsial.
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Dari hasil penelitian berdasarkan rata-rata per dimensi tertinggi pada dimensi tangible, kemudian diikuti dimensi
assurance, reliability, empathy dan yg terakhir (terendah) adalah dimensi responsiveness.
Sedangkan dimensi yg paling berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien (konsumen) Puskesmas Depok III
adalah dimensi Assurance, Kemudian diikuti oleh dimensi  tangibles, Empathy, reability, dan yg terakhir adalah dimensi
responsiveness.
Sedangkan variabel yg paling berpengaruh paling besar secara signifikan terhadap loyalitas pasien adalah ingin kembali
menggunakan layanan puskesmas Depok III, dan yg berpengaruh paling rendah adalah menempatkan layanan
puskesmas Depok III sebagai layanan terbaik.
Kata kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Pasien, loyalitas pasien (Konsumen)

05311327 / RADITYA KURNIAWAN SAPUTRA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN KEDAI KOPI
BLANDONGAN DI YOGYAKARTA, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk managanalisis pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen kedai
kopi Blandongan di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan : (1). Untuk menjelaskan pengaruh positif kualitas pelayanan
terhadap kepuasan konsumen. (2). Untuk menjelaskan pengaruh positif kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen
terhadap loyalitas konsumen. (3). Untuk menjelaskan variable yg paling kuat berpengaruh loyalitas konsumen. (4) Untuk
menjelaskan dimensi yg paling kuat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Sample yg digunakan dalam penelitian
ini adalah 96 responden, teknik pengambilan sampel ditentukan dengan convenience sampling.
Hipotesis penelitian model 1 adalah Ho : tidak ada pengaruh positif dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan
konsumen. Ha :  Ada pengaruh positif dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis penelitian model
2 adalah Ho : tidak ada pengaruh positif dari kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen.
Ha : Ada pengaruh positif dari kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen.
Metode analisis yg digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji F,
uji T dengan menggunakan taraf signifikasi 5%, uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji
nomalitas, uji linieritas), koefisiensi determinasi berganda, serta koefisiensi determinasi parsial, dengan menggunakan
program spss versi 15.
Hasil dari penelitian menunjukkan ada pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada kedai
kopi Blandongan dan terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas
pelanggan dan dimensi Empathy paling berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen pada kedai kopi
Blandongan Yogyakarta.

04311426 / ROVA IRAWAN PRADANA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DAN LOYALITAS
KONSUMEN DI BANK BNI CAB.PEMBANTU WATES, 2009/2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisi Pengaruh kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen dan Loyalitas konsumen Di Bank
BNI Cabang Pembantu Wates. Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Cabang Pembantu Wates yg terletak di Kota Wates,
Kulon Progo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat kepuasan serta loyalitas nasabah
berdasarkan kualitas pelayanan yg diberikan oleh pihak bank BNI Cabang Pembantu Wates.
Penelitian ini dilakuakan dengan metode Deskriptif dan Kuantitatif, hal ini bertujuan agar peneliti bisa menghasilkan
keakuratan data yg diteliti. Sehingga dapat dipakai sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Metode Kuantitatif
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menggunakan kuestioner yg disebarkan secara acak pada para nasabah yg datang di Bank BNI Cabang Pembantu Wates.
Selanjutnya data yg telah terkumpul diolah menggunakan program SPSS 10.0. sample yg digunakan sebanyak 96 orang.
Melalui analisis yg dilakukan, tingkat kepuasan nasabah berdasarkan tingkat kualitas pelayanan bisa dikatakan positif,
begitu pula tingkat loyalitas yg di hasilkan dari tingkat pelayanan bisa dikatakan cenderung lebih besar. Sedangkan
Tingkat Loyalitas yg dihasilkan dari penggabungan tingkat kulitas serta kepuasan mengalami pengaruh yg posif. Hal ini
dikarenakan dari 26 atribut yg digunakan bisa dikatakan dapat mewakili persepsi dari masing – masing nasabah. Dari 5 (
lima ) dimensi kualitas, Daya tanggap ( Responsiveness ) merupakan dimensi yg paling besar tingkat kepuasannya.

06311029 / RIFKI RAMADHAN
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS MELALUI MEDIATOR
KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN PADA RUMAH SAKIT CONDONG CATUR, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalit as Melalui Mediator Kepercayaan
Dan Kepuasan Pada Rs. Condong Catur” inibertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh positif persepsi kualitas
pelayanan,kepuasan, dan kepercayaan terhadap loyalitas pasien serta untuk mengetahui variabelindependent yg paling
kuat mempengaruhi variabel dependen tersebut di Rumah SakitCondong Catur  Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dan statistik. Hal ini bertujuan agarpenelitian yg dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat mencari solusi yg
tepat. Metodedeskriptif dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner. Kuesioner diolah menggunakan
bantuan komputer melalui program SPSS versi 15.0, Sedangkan populasi yg diteliti adalah pasien di Rumah Sakit
Condong Catur di Yogyakarta.Sampel ygdigunakan 100 orang.  Metode pengujian statistik dengan menggunakan
Analisis Regresi Linier sederhanadan Berganda dalam mengambil keputusan dilakukan dengan uji F, uji t, uji asumsi
klasik(multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas, linieritas), uji determinasi ganda dan ujideterminasi parsial.
berdasarkan uji F dan uji t maka ditemukan hasil sebagai berikut yakni terdapat pengaruh dari kualitas jasa terhadap
kepuasan dan kepercayaan konsumen dimana besarpengaruhnya adalah 21,4% untuk kualitas jasa terhadap
kepercayaan,dan 9,2% untuk kualitas jasa terhadap kepuasan. Berikutnya ditemukan besar pengaruh kualitas
jasaterhadap loyalitas sebesar 13,7%. Kualitas jasa juga mempengaruhi loyalitas secarabersama-sama dengan kepuasan
dan kepercayaan dimana besar pengaruhnya adalah 17,1%untuk kepercayaan dan 19,3% untuk kepuasan.  Dari hasil
penelitian maka didapat kesimpulan bahwa kualitas jasa memiliki pengaruh ygsignifikan terhadap loyalitas.  Kata kunci:
persepsi kualitas pelayanan, kepuasan, kepercayaan ,loyalitas.

04311472 / HERMAWAN BUDI PRABOWO
ANALISIS PENGARUH PESAN IKLAN PRODUK PEMBERSIH DAN PERAWATAN WAJAH POND'S DI MEDIA
TELEVISI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN, 2009/2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pesan (isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan
sumber pesan) dalam iklan POND’S di media televisi terhadap respon konsumen serta untuk mengetahui variabel yg
paling dominan berpengaruh terhadap respon konsumen pada iklan POND’S. Populasi yg digunakan dalam penelitian ini
adalah responden yg pernah melihat iklan produk Pembersih dan perawatan wajah merk POND’S di Kecamatan
Condong Catur Yogyakarta sebanyak 100 responden. Model analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis
Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan variabel Pesan iklan (isi pesan, struktur pesan, format pesan iklan,
dan sumber pesan) berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk Pembersih dan
Perawatan Wajah POND’S. Sedangkan besarnya pengaruh keempat variabel iklan pada produk Pembersih dan
Perawatan Wajah POND’S terhadap Minat beli konsumen adalah sebesar 53,8% dan sisanya sebesar 46,2% dipengaruhi
oleh variabel lain yg tidak dimasukkan dalam model penelitian. Hasil ini juga didukung dengan hasil secara parsial yg
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel isi pesan, struktur pesan, format pesan iklan, dan sumber
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pesan, terhadap respon kognitif konsumen pada produk Pembersih dan Perawatan wajah di televisi. Terdapat pengaruh
signifikan variabel isi pesan, struktur pesan, format pesan iklan, dan sumber pesan, terhadap respon afektif konsumen
pada produk Pembersih dan Perawatan Wajah di televisi. Terdapat pengaruh signifikan variabel isi pesan, struktur
pesan, format pesan iklan, dan sumber pesan, terhadap respon konatif konsumen pada produk Pembersih dan
Perawatan wajah di televisi.

06311195 / ZURIADI BAGUS WAHYUDI
ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP LOGO HALAL  PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM
KEMASAN DI YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Perkembangan industri halal di Indonesia dimulai sejak sertifikasi halal MUI dikeluarkan pada  tahun  1994 sebagai
jaminan kehalalan sebuah produk Peraturan tentang labelisasi halal telah dikeluarkan oleh pemerintah, melalui
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999. Pada pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa “setiap orang yg memproduksi atau
memasukkan pangan yg dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, yg menyatakan bahwa pangan
tersebut halal bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut wajib mencantumkan
keterangan atau tulisan halal pada label.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsumen mempersepsikan logo halal sebagai obyek
penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, instrumen pengumpul data
menggunakan sumber data eksternal berupa data primer sebanyak 96. Setelah itu dilakukan uji validitas dan uji
reliabilitas. Pengolahan data menggunakan  bantuan  Software SPSS 16    for windows  dengan menggunakan analisis
deskriptif.
Hasil penelitian atas pengujian dan analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa dengan angka rata-rata sebesar 3,706
pada variabel karakteristik dari stimuli  ini dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen terhadap  logo halal pada
produk makanan dan minuman dalam kemasan di Yogyakarta  (Kabupaten Sleman)  cenderung baik, begitu pula pada
variabel kondisi-kondisi didalam diri kita sendiri  dengan angka rata-rata sebesar 3,682 ini dapat disimpulkan bahwa
persepsi konsumen terhadap logo halal pada produk makanan dan minuman dalam kemasan di Yogyakarta  (Kabupaten
Sleman) cenderung baik,  hal ini dikarenakan bahwa konsumen sudah tahu akan pengetahuan halal dan tidaknya suatu
makanan dan minuman sesuai dengan ajaran agama dan sadar akan manfaat menggunakan produk yg halal.  Akan
tetapi pada  variabel hubungan stimuli dengan sekelilingnya  dengan angka rata-rata sebesar  3,331  ini dapat
disimpulkan bahwa persepsi konsumen terhadap  logo halal pada produk makanan dan minuman dalam kemasan di
Yogyakarta  (Kabupaten Sleman)  cenderung kurang baik, hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan kurang
mempengaruhi persepsi konsumen terhadap logo halal pada produk makanan dan minuman dalam kemasan.

04311434 / RIPAI
PENGARUH CITRA MEREK DAN PENYAMPAIAN JASA BENGKEL RESMI TERHADAP NILAI PELANGGAN
SERTA DAMPAKNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN PELANGGAN, 2009/2010
Abstrak:

Semakin ketatnya persaingan bisnis saat ini menyebabkan setiap perusahaan harus mampu bersaing dengan
perusahaan lain agar dapat bertahan dan tetap eksis dalam dunia bisnis. Hanya perusahaan yg dapat menghasilkan
barang dan jasa yg berkulitas baik yg mampu menghadapi persaingan di pasar global. Konsumen juga merupakan
penentu kelangsungan hidup suatu perusahaan. Perusahaan harus dapat memuaskan konsumennya dengan
memberikan pelayanan yg paling optimal. Apabila konsumen merasa tidak puas, mereka akan meninggalkan
perusahaan dan beralih untuk mencoba produk pesaing. Hal ini dapat menyebabkan penurunan laba atau bahkan
kerugian.
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Konsumen akan mencari produk atau jasa yg dapat memberikan mereka kepuasan sesuai dengan harapan mereka atau
bahkan melebihi yg diharapkan. Setiap perusahaan akan bersaing untuk mendapatkan konsumen. Hal ini mendorong
PT. Astra Honda Motor (AHM), yg merupakan agen tunggal pemegang merek (ATPM) sepeda motor Honda di Indonesia,
untuk menjalankan fungsi produksi, penjualan dan pelayanan purna jual yg lengkap untuk kepuasan pelanggan. Dalam
menjalankan fungsi pelayanan purna jualnya, Honda sebagai salah satu produsen sepeda motor terkemuka dan
terbesar di Indonesia saat ini mempunyai ratusan jaringan bengkel yg tersebar di seluruh Indonesia baik di wilayah
perkotaan maupun di daerah-daerah. Dengan berbagai pelayanan yg diberikan, diharapkan mampu menarik minat
calon konsumen, memberikan kepuasan maksimal bagi konsumen yg ada serta mampu membangkitkan komitmen
konsumen untuk tetap bermitra baik dengan perusahaan.
Berdasarkan alasan yg dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk
mengidentifikasi PENGARUH CITRA  MEREK DAN PENYAMPAIAN JASA BENGKEL RESMI TERHADAP NILAI PELANGGAN
SERTA DAMPAKNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN PELANGGAN  (dilihat dari komitmen afektif dan komitmen
kontinum) konsumen, dengan membagikan kuesioner kepada 100 konsumen Bengkel Ahass Putri Jaya Ketanggungan-
Brebes. Model Regresi Linier Sederhana dan Linier Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh kualitas pelayanan
terhadap kepuasan dan loyalitas (komitmen afektif  dan komitmen kontinum) konsumen dengan menggunakan
program SPSS versi 12.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek dan penyampaian jasa Bengkel Ahass Putri
Jaya mempengaruhi terhadap nila pelanggan dan keputusan pembelian pelanggan.
Kata Kunci : citra merek, penyampaian jasa bengkel resmi, nilai pelanggan, keputusan pembelian pelanggan.

06311099 / HERY WIBOWO
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEHALALAN PRODUK KONSUMSI, 2010 ;
Abstrak:

Persepsi adalah proses yg dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi guna
membentuk gambaran yg berarti mengenai suatu produk. Khususnya masyarakat yg memeluk agama Islam, diwajibkan
untuk mengkonsumsi makanan yg halal. Di zaman sekarang terdapat banyak bahan-bahan produk konsumsi yg tidak
diketahui oleh masyarakat halal atau tidak, dikarenakan kurangnya informasi serta nama-nama bahan yg tidak
dimengerti. Konsumsi yg halal sangatlah penting bagi kesehatan jasmani dan rohani untuk semua masyarakat.
Kata kunci : produk halal

06311046 / FAUZIE AMNOOR
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI YOGYAKARTA,
2010
Abstrak:

Penelitian berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kehalalan Produk Makanan dan Minuman di Yogyakarta” ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsumen terhadap kehalalan suatu produk di Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hal ini bertujuan agar penelitian yg dihasilkan lebih akurat, sehingga
dapat mencari solusi yg tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner. Kuesioner
diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 16.0, Sedangkan populasi yg diteliti adalah
konsumen pengunjung minimarket dan penghuni kost di daerah sekitar condong catur Yogyakarta.
Hasil yg didapat dari penelitian ini menunjukan tingkat persepsi konsumen terhadap kehalalan suatu produk sudah
cukup tinggi. Akan tetapi terdapat beberapa faktor dimana tingkat pemahaman konsumen masih rendah , antara lain
pada tingkat pengetahuan yg rendah terhadap dampak-dampak mengkonsumsi produk halal , kehalalan proses
pengolahan , dan tingkat perhatian terhadap kandungan bahan makanan.
Kata kunci : persepsi , produk halal
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06311021 / SEPTI TRIANA AMRETA SARI
ANALISA PENGARUH EVA DAN RASIO-RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM DI
PERUSAHAAN GO PUBLIK YG LISTING DI BEI, 2010
Abstrak:

Skripsi ini berjudul  “ Analisis Pengaruh Eva Dan Rasio-Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Di Perusahaan Go
Publik Yg Listing Di Bei”. Penelitian ini bertujuan Menguji kembali pengaruh EVA dan rasio-rasio profitabilitas terhadap
harga saham pada perusahaan yg go publik yg listing di Bursa Efek Indonesia.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Eva Dan Rasio-Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Di
Perusahaan Go Publik Yg Listing Di Bei. Data dalam laporan ini berupa data sekunder yaitu laporan keuangan
perusahaan dan laporan harga saham perusahaan go publik yg listing di BEI. Untuk menguji hipotesis ini digunakan
analisis regresi berganda.  Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Return on Asset (ROA) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap harga saham dan Price Earning Ratio (PER) berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham,
sedangkan Earning Per Share (EPS) tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Untuk
Economic Value Added (EVA) sendiri terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada level 10% .
Hasil penelitian ini bertentangan dengan hipotesis yg diajukan, yaitu pengaruh EVA terhadap harga saham adalah positif
signifikan. Dikarenakan metode EVA belum populer digunakan oleh investor dalam memprediksi harga saham.   Kata
Kunci : EVA, Rasio Profitabilitas, ROA, EPS, PER

05311170 / MEI RIZKA RANI
ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN BESAR ARUS KAS TERHADAP RETURN SAHAM, 2009
Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh manajemen laba dan arus kas terhadap return saham. Data yg digunakan
adalah data sekunder yg diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan laporan keuangan tahunan
perusahaan yg dipublikasikan oleh BEI. Data yg dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data harga saham perusahaan
dan laporan keuangan tahunan dari tahun 2006 sampai dengan 2008.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Cummulative Abnormal Return (CAAR), dimana abnormal return
merupakan selisih antara actual return dengan expected return. sedangkan variable independent dalam penelitian ini
adalah manajemen laba (DA), arus kas dari aktivitas operasi (CFO), arus kas dari aktivitas pendanaan (CFF), dan arus kas
dari aktivitas investasi (CFI).
Setelah dilakukan pengukuran terhadap masing-masing variabel independen, penulis kemudian melakukan pengujian
dengan menggunakan regresi linear berganda (multiple liniear regression). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa
variabel arus kas dari aktivitas investasi (CFI) yg berpengaruh signifikan terhadap return saham.   kata kunci: manajemen
laba, arus kas, dan return saham.
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05311326 / ADITYA RACHMAN
ANALISIS TEKHNIKAL UNTUK MENDAPATKAN RETURN PADA SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX),
2009/2010 ;
Abstrak:

Analisis teknikal adalah suatu model untuk meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan
pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan indeks harga saham.
Dalam penelitian ini berisikan tentang analisis teknikal untuk mendapatkan return pada saham JII (Jakarta Islamic
Index). Banyak penelitian sebelumnya tentang analisis teknikal untuk mendapatkan return saham ini baik peneliti
Indonesia maupun luar negeri menunjukkan bahwa analisis teknikal mampu memberikan return. Dalam penelitian ini
mencoba untuk membuktikan apakah analisis teknikal mampu memberikan return. Hasil dari penelitian ini yg diambil
pada sampel pada periode 2008-2009 pada perusahaan yg masuk pada Jakarta Islamic Index (JII) yg terdaftar di Bursa
Efek Indonesia menunjukkan adanya return yg didapat pada alat analisis SMA, EMA, MACD, dan Stokastik. Sedangkan
pada alat analisis RSI tidak memberikan return positif. Dengan menggunakan uji beda rata-rata sama dengan nol dan
8,25 (Suku Bunga Bank Indonesia pada saat penelitian). Analisis teknikal yg terbukti efektif dalam mendapatkan return
saham adalah SMA dan EMA. Dimana SMA terbukti yg paling efektif dalam mendapatkan return saham pada saham JII.
Kata kunci: Analisis Teknikal, Return Saham

06311035 / PRADIPTA NUGRAHANI PUTRI
MANAJEMEN RESIKO PADA KELOMPOK KAJIAN EKONOMI (KKE) DI KANTOR BANK INDONESIA
YOGYAKARTA, 2009
Abstrak:

Laporan Magang ini berjudul “Manajemen Risiko Pada Kelompok Kajian Ekonomi (KKE) di Kantor Bank Indonesia
Yogyakarta”. Magang ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pada Kantor Bank Indonesia Yogyakarta,
khususnya pada bagian Kelompok Ekonomi Moneter, pada Kelompok Kajian Ekonomi (KKE) dimana pada dasarnya
Kantor Bank Indonesia telah menerapkan sistem yg berbasis risiko yg disebut dengan CSA, namun dalam kaitannya
dengan manajemen risiko itu sendiri belum ditepkan. Hal tersebut guna membantu karyawan dalam menyelesaikan
tugas-tugasnya dan dapat memberikan usulanusulan baru tentang manajemen risiko sesuai dengan teori yg diberikan di
perkuliahan.  Pada awalnya Bank Indonesia didirikan pada tahun 1838 dimana pendirian De Javache Bank sebagai Bank
sirkulasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1945 pemerintah RI memberikan kuasa
kepada R.M. Maregono Djojohardikoesomo untuk membuat dan mengerjakan persiapan pembentukan Bank Negara
Indonesia,selanjutnya yayasan diberi nama poesat BI pada tanggal 19 Oktober di Jakarta. Bank Indonesia memiliki visi
dan misi serta tugas pokok Bank Indonesia. Pada Bank Indonesia terbagi beberapa faktor jenisjenis pelayanan di Bank
Indonesia, yaitu Bidang Ekonomi dan Moneter, Bidang Perbankan, Bidang Sistem Pembayaran, Bidang Pengawasan dan
bidang Manajemen Intern. Pelaksanaan magang di Kantor Bank Indonesia Yogyakarta dilaksanakan pada hari Selasa
tanggal 13 Oktober 2009 dan berakhir pada hari Senin tanggal 23 November 2009, dengan asumsi 8 jam kerja per hari
dan 22 hari kerja per bulan. Penulis melakukan observasi dari tanggal 13 sampai 19 Oktober 2009, Pengumpulan data
dilakukan pada tanggal 20 sampai 23 Oktober 2009, Analisis dilakukan pada tanggal 26 Oktober sampai 16 November
2009. Pendekatan yg digunakan adalah pendekatan tentang Manajemen Risiko pada bagian Kelompok Kajian Ekonomi
(KKE).   Penulis merekomendasikan usulan desain baru kepada Kantor Bank Indonesia Yogyakarta khususnya pada
Kelompok Kajian Ekonomi (KKE) hendaknya selalu menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas karyawan
sehingga karyawan dapat mengetahui seberapa besar risiko yg dihadapi.Faktor Pendorong dalam pelaksanaan program
magang adalah keinginan penulis bekerja dalam Kantor Bank Indonesia sebagai latihan menghadapi dunia kerja yg
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 yg cukup untuk menjalankan magang.  Kata kunci: manajemen risiko
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06311314 / KARTIKA CESAR NURMALANI
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT. BANK CN Tbk., 2010
Abstrak:

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yg
sering dibicarakan akhir-akhir ini. Maraknya pelaksanaan good corporate governance yg dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan go publik, mendorong dilakukannya penelitian ini yg pelaksanaannya pada perbankan. Good corporate
governance ini mengacu pada lima prinsip yg harus dipegang dalam pelaksanaannya, yaitu transparancy, accountability,
responsibility, independency, dan fairness.
Dalam penelitian ini, Objek yg dipakai adalah PT. Bank CN Tbk. yg merupakan perusahaan perbankan swasta terbesar
ke-7 di Indonesia berdasarkan nilai asetnya dan merupakan bank yg pertama kali meluncurkan layanan ATM pada tahun
1987 dan on-line banking system tahun 1991. Bank CN dikenal sebagai salah satu bank paling inovatif di Indonesia.
Teknik Pengumpulan yg dipakai dengan menggunakan kuesioner sebagai data primer serta dengan wawancara kepada
pimpinan PT. Bank CN Tbk. Penelitian ini menggunakan pedoman yg telah dikeluarkan oleh FCGI (Forum for Corporate
Governance in Indonesia). Skala pengukuran yg dipakai adalah skala Likert. Penelitian ini menghasilkan bahwa Good
Corporate Governance telah dilaksanakan dengan baik oleh PT. Bank CN Tbk. yg pada akhirnya akan menuju Good
Corporate Citizen (perusahaan yg baik).
Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG), transparancy, accountability, responsibility, independency, dan
fairness.

06311041 / ELTA LOLIN OKINANDA
PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, RISIKO PASAR, DAN LEVERAGE TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN
PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur kepemilikan, risiko pasar, dan leverage secara simultan
dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini
seluruh perusahaan manufaktur yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008,
dengan jumlah sampel yg memenuhi kriteria sampel sebanyak 15 perusahaan. Untuk menguji hipotesis yg diajukan
digunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan level of significant sebesar 5%.
Hasil pengujian menyimpulkan bahwa (1) Terdapat pengaruh secara signifikan negatif Insider Ownership terhadap
Dividen Payout Ratio dan terbukti berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Dividen per Share, (2) Terdapat
pengaruh secara negatif dan tidak signifikan kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen yg diukur dengan
Dividen Payout Ratio namun berpengaruh signifikan terhadap Dividen per Share, (3) Tidak terdapat pengaruh secara
negatif dan signifikan risiko perusahaan terhadap kebijakan dividen baik yg diukur dengan Dividen Payout Ratio maupun
Dividen per Share, dan (4) Tidak terdapat pengaruh secara negatif dan signifikan leverage terhadap kebijakan dividen
baik yg diukur dengan Dividen Payout Ratio maupun Dividen per Share
Kata kumci: Struktur Kepemilikan, Risiko Pasar, Leverage, Kebijakan Dividen
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04311133 / HARIYOGI LUHUR DEWANTO
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS HASIL PRODUKSI PADA PERUSAHAAN JFC FURNITURE SLEMAN,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2010 ;
Abstrak:

Pengendalian kualitas merupakan suatu aktifitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan
dapat dipertahankan sebagaimana yg telah direncanakan. Pengendalian kualitas ini dilakukan sebagai upaya menaikkan
citra perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yg dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini
disebabkan karena masyarakat mulai sadar akan nilai uang yg dibelanjakannya, sehingga mereka akan selalu menuntut
dan mengharapkan adanya barang dan jasa yg bernilai setimpal dengan uang yg dikeluarkannya Penelitian yg dilakukan
terhadap  perusahaan  “JFC  Furniture”    ini mengambil populasi jenis produk kayu lapis grade A  dengan pengambilan
sampel selama  15  hari  dengan 1  jenis produk furniture  untuk pemeriksaan variabel dan atribut produk per harinya,
sedangkan metode yg digunakan untuk menganalisis produk tersebut adalah metode  Statistical Quality Control  dan
Diagram Ishikawa. Dari metode tersebut dapat diketahui proporsi dan tingkat kerusakan yg terjadi  pada  akhir  produksi
serta untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab yg mungkin timbul dari suatu efek spesifik kemudian memisahkan
akar penyebabnya. Metode  Statistical Quality Control  ini terdiri atas X-Chart yg digunakan untuk mengukur variabel
produk yg terdiri dari panjang, tinggi, dan lebar. Sedangkan P-Chart yg digunakan untuk mengukur atribut produk
seperti keretakan,  kerenggangan, dan warna.  Serta Diagram Ishikawa yg digunakan untuk mengetahui penyebab-
penyebab masalah yg timbul baik dari awal hingga akhir produksi.
Hasil penelitian ini ternyata masih terdapat produk yg menyimpang dari standar kualitas produk yg ditetapkan oleh
perusahaan. Diantaranya disebabkan oleh adanya pemilihan bahan baku yg kurang bagus, kerusakan mesin, kurangnya
ketelitian karyawan,  kurangnya keterampilan karyawan serta kondisi lingkungan kerja yg kurang nyaman.
Kata Kunci : Pengawasan Kualitas

05311154 / JAYA WARDHANA
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS AIR MEREK DITO PADA PT.TOYAMUKTI KEDIRI, 2010
Abstrak:

Penelitian yg dilakukan untuk mengevaluasi pengendalian kualitas produk air minum dalam kemasan pada  PT.
Toyamukti di Kediri, Jawa Timur pada tahapan awal proses dan hasil akhir produksi. Metode yg digunakan dalam
penelitian ini adalah metode Statistical Quality Control baik itu X-chart dan Pchart dan juga menggunakan metode
Diagram Ishikawa  ( Fish Bone ) . Penelitian ini menguji dua variabel dan tiga atribut yg mempengaruhi penilaian kualitas
air minum dalam kemasan. Dengan jumlah sampel lima diawal proses dan lima pada akhir proses, variabel yg duji
adalah kandungan bakteri E-colie, dan kandungan Zat Besi  ( Fe ) . Atribut yg diteliti adalah kejernihan air, rasa, dan bau.
Hasil penghitungan menggunakan Statistical Quality Qontrol yg kemudian dibandingkan dengan toleransi masing-
masing variabel dan atribut. Hasil pengujian pada variabel bakteri E-colie terutama pada tahapan awal menunjukkan
angka penyimpangan dari batas toleransi 0 yaitu rata-rata 7,2 dari 5 sampel awal. Sedangkan pada lima sampel akhir,
tidak mengalami penyimpangan dikarenakan tidak terdapat kandungan E-colie pada kelima sampel tersebut. Sedangkan
lima sampel awal, dan lima sampel akhir pada variabel kandungan Zat Besi  ( Fe ) tidak mengalami penyimpangan.
Namun jika ditelaah lebih lanjut, air tersebut kekurangan kandungan Zat Besi yg diperlukan oleh tubuh yg ditunjukkan
dengan sangat kecilnya angka kandungan Zat Besi yaitu sebesar 0,0037 mg/L. Selain itu, sumber mata air yg digunakan
oleh perusahaan, terletak di tengah pemukiman penduduk, sehingga potensi resiko terjadinya pencemaran terhadap
sumber air cukup tinggi. Serta, faktor-faktor lain yg mempengaruhi antara lain tingkat kelalaian kerja, dan kemampuan
untuk memenuhi permintaan konsumen yg masih belum maksimal.
Key Word : Statistical Quality Control, Kualitas, X-chart, P-chart, Diagram Ishikawa, bakteri E-colie, Zat Besi  ( Fe )
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05311243 / FATMA RIZKA
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN JEBRES, SOLO KOTA, 2010
Abstrak:

Penelitian yg dilakukan adalah mengevaluasi pengendalian kualitas produk air minum pada depot air minum isi ulang
diwilayah kecamatan Jebres, Solo kota. Metode yg digunakan dalam penelitian ini menguji 3 variabel adalah metode
Statistical Quality Control baik itu X chart dan P chart dan juga menggunakan metode diagram ishikawa (  fishbone  ).
Penelitian ini menguji 3 variabel dan 2 atribut yg mempengaruhi penilaian kualitas air minum isi ulang. Variable yg diuji
adalah kandungan bakteri koliform (e coli), nitrat ( ) dan besi (fe).
Atribut yg diteliti adalah rasa dan bau. Hasil perhitungan menggunakan Statistical Quality  Control  kemudian
dibandingkan dengan batas toleransi masing-masing variable atribut. Hasil pengujian 3 variabel dan 2 variabel
menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan pada variabel bakteri koliform ( e coli ), dan penyimpangan pada zat besi
(fe), selanjutnya dicari penyebabnya dengan menggunakan diagram ishikawa.

01311635 / GELEGAR UTOMO
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS AIR PADA GRISSEE KOPI DAN TEH DI KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Penelitian yg dilakukan adalah untuk mengevaluasi pengendalian kualitas air produksi pada Grissee Kopi dan Teh di
wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Metode yg digunakan dalam penelitian adalah Metode Statistical Quality
Control X-Chart, P-Chart dan juga menggunakan Metode Diagram Ishikawa. Penelitian ini menguji 4 variabel, yaitu
kandungan bakteri e-colie, Fe (zat Besi), Chlorin dan Fenol dan memeriksa 3 atribut, yaitu Warna (kejernihan), Rasa dan
Bau. Hasil Perhitungan menggunakan Statistical Quality Control kemudian dibandingkan dengan batas toleransi masing-
masing variabel. Hasil pengujian data variabel tersebut dapat menunjukkan penyimpanganpenyimpangan yg
selanjutnya dicari penyebabnya dengan menggunakan Diagram Ishikawa.

06311206 / RIFKA RIYANITA
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK UD PERMATA MULYA ETERNIT, BOYOLALI, 2010 ;
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah terjadi penyimpangan dari standar yg telah ditentukan dan untuk
mengetahui faktofaktor atau sebab kenapa terjadi penyimpangan. Variabel yg diteliti yaitu ditinjau dari tingkat
kelenturan, tingkat ketebalan, tingkat ketepatan yaitu dari bentuk sudut siku dan alat uji (uji analisis ketebalan, uji siku,
uji kuat lentur ).
Model penelitian menggunakan analisis x-Chart dan Diagram Ishikawa. Perusahaan yg menjadi sampel penelitian yaitu
UD.Permata Mulya Eternit,Boyolali, Dimana penelitian dilakukan selama 120 hari dan sample diambil secara acak sehari
tiga lembar eternit
Hasil penelitian membuktikan bahwa dari ketiga variabel yg diteliti, yaitu: tingkat ketebalan, tingkat siku dan tingkat
kuat lentur, mengalami penyimpangan sebagaimana tidak sesuai dengan standar yg telah ditentukan perusahaan. Dari
ketiga variable yg diteliti tingkat siku yg mengalami penyimpangan yg lebih besar bias dikatakan 99% tidak memenuhi
standar perusahaan.
Kata Kunci : Ketebalan, Siku, Kuat lentur, Kualitas
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06311012 / RIANI PUSPI HARYANTI
APLIKASI METODE LINEAR PROGRAMMING DALAM MENENTUKAN KAPASITAS PRODUKSI OPTIMUM
PADA PERUSAHAAN MARGA JAYA YOGYAKARTA, 2009
Abstrak:

Perencanaan  produksi  memegang  peranan  penting  dalam  usaha  pencapaian tujuan  perusahaan. Pelaksanaan
perencanaan produksi ini melibatkan seluruh sumber daya  perusahaan yg biasanya  sangat  terbatas.  Salah  satu
metode yg dapat digunakan dalam proses perencanaan  produksi adalah metode Linear Programming. Metode ini
merupakan  teknik kuantitatif yg akan  menghasilkan alternatif terbaik dalam mengalokasikan sumberdaya yg terbatas.
Dalam   penulisan   skripsi   ini,   penulis   ingin   menerapkan   metode   Linear Programming dalam perencanaan
kapasitas produksi bahan bangunan batako, genteng beton, dan paving block pada  perusahaan Marga Jaya Yogyakarta
untuk tahun 2010. Hasil dari penerapan metode ini, akan dibandingkan dengan perencanaan produksi yg dilakukan oleh
perusahaan.
Perusahaan Marga Jaya Yogyakarta adalah perusahaan yg bergerak dibidang industri bahan bangunan. Produk yg
dihasilkan perusahaan adalah batako, paving block dan genteng beton. Ketiga produk tersebut merupakan produk
andalan perusahaan yg memberikan kontribusi laba terbesar setiap tahunnya. Sehingga pihak perusahaan melakukan
peramalan  permintaan  konsumen  untuk  dapat   memprediksi  besarnya keuntungan yg diperoleh.  Dalam  kasus  ini,
perusahaan  kurang   memperhatikan pengalokasian  sumberdaya  produksinya,  akibatnya  kapasitas  faktor  produksi
yg digunakan kurang optimal.   Hal ini menyebabkan keuntungan yg diperoleh perusahaan kurang maksimal.
Dengan menerapkan metode Linear Programming, keuntungan perusahaan yg berasal dari  produk batako, genteng
beton dan paving blok mencapai hasil optimum. Adanya batasan sumber daya  bahan baku, mesin, tenaga kerja dan
permintaan pasar, dicapai tingkat keuntungan sebesar Rp  1.188.362.000,00 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp
16.180.100,00 bila dibandingkan dengan perencanaan produksi perusahaan dengan tingkat keuntungan sebesar Rp
1.172.181.900,00.

06311207 / SHITA KUMALA DEWI
EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA BUS TRANS JOGJA, 2010
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan Bus Trans Jogja. Variabel
dalam penelitian ini terdiri dari: kenyataan, kepercayaan, tanggapan, jaminan, empati.   Populasi penelitian ini adalah
pelanggan Bus Trans Jogja. Sampel penelitian ditentukan dengan metode persentase yaitu sebanyak 96 orang lalu
dibulatkan menjadi 100 orang. Data diperoleh dengan metode kuesioner yg diberikan kepada pelanggan. Pengujian
validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat nilai signifikansinya (probabilitas statistik) pada item
korelasi yg menyatakan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor total. Maka dilakukan analisis korelasi antara
skor pertanyaan dengan skor total. Apabila nilai probabilitas statistik < level of significant 5% = 0,05, maka dapat
dinyatakan item tersebut valid. Selanjutnya kuesioner tersebut akan digunakan dalam penelitian. Untuk pengujian
reliabilitas dilakukan dengan teknik cronbach alpha. Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai r >
0,60.   Berdasarkan analisis deskripsi bahwa kebanyakan responden menilai tangible dari kenyataan dan harapan
pelayanan Bus Trans Jogja, Baik (3,50) dan Tinggi dan (3,59). Kebanyakan responden menilai reliability dari kenyataan
dan harapan pelayanan Bus Trans Jogja, Baik (3,47) dan Tinggi dan (3,71). Kebanyakan responden menilai aspek
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resposiveness dari kenyataan dan harapan pelayanan Bus Trans Jogja, Baik (3,40) dan Tinggi dan (3,62). Kebanyakan
responden menilai  assurance  dari kenyataan dan harapan pelayanan Bus Trans Jogja, Baik (3,71) dan Tinggi dan (3,72).
Kebanyakan responden menilai  emphathy dari kenyataan dan harapan pelayanan Bus Trans Jogja, Baik (3,40) dan
Tinggi dan (3,62).  Konsumen pengguna Bus Trans Jogja dianggap merasa puas dengan pelayanan yg dilakukan oleh
pihak Trans Jogja melalui indikator tersebut. Dengan demikian secara substantif indikator tersebut mempunyai prioritas
rendah dan dianggap berlebihan dalam pengelolaannya. Akan tetapi lebih baik lagi, jika sebagian perhatian dalam
indikator-indikator pada kuadran A yg menjadi prioritas utama dalam pengelolaannya. Hal ini secara riil dalam
penelitian ini kenyataan Trans Jogja dinilai memberikan kenyataan yg memuaskan bagi para konsumen pengguna Bus
Trans Jogja.

05311381 / YUDHI GUN TORO
PENGARUH DIMENSI TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA KUALITAS PRODUK PADA
SENTRA INDUSTRI KULIT MANDING KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA, 2010
Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dimensi  Total Quality Management yg
meliputi dimensi Leadership, People Management, Customer  Focus, Strategic Planning, Process Management, dan
Information & Analysis terhadap kinerja  kualitas produk pada Sentra Industri Kulit Manding Kabupaten Bantul
Yogyakarta. Subyek yg digunakan adalah Sentra Industri Kulit Manding Kabupaten Bantul Yogyakarta. TQM adalah
model manajemen  kualitas yg dapat  mendorong  perusahaan  tetap  survive  dan sekaligus  mampu  menjadi  salah
satu  pemenang  dalam  persaingan  global (Flynn,  1995).  Pengukuran  dimensi  TQM  meliputi  enam  dimensi,  yaitu  :
Leadership, People  Management, Customer Focus, Strategic Planning, Process Management,  dan  Information  &
Analysis.  Sedangkan  kinerja  adalah  sesuatu yg dicapai  atau  prestasi yg diperlihatkan.  Kinerja  dalam  penelitian  ini
meliputi lima dimensi, yaitu : efisiensi, efektivitas, mutu,  pelayanan, dan edge (kompetitif). Alat ukur yg digunakan
dalam  penelitian  ini  adalah  kuisioner yg terdiri atas  kuesioner untuk dimensi TQM dan kinerja kualitas produk. Untuk
memperoleh kualitas data yg baik, maka dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa item-item kuesioner valid dan reliabel sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan.
Hasil  perhitungan  Regresi  Linier  Berganda  menghasilkan  persamaan regresi, yaitu :  Y = 0,351 + 0,338X1 + 0,380X2 -
0,027X3  + 0,112X4  + 0,133X5  +0,023X6. Kemudian Hasil uji F hitung sebesar 4,914 dengan nilai probabilitas alfa
sebesar 0,002, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa  variabel  Leadership,  People
Management,  Customer  Focus,  Strategic Planning, Process  Management, dan Information & Analysis secara bersama-
sama mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap kinerja kualitas produk pada Sentra  Industri  Kulit  Manding
Kabupaten  Bantul  Yogyakarta.  Secara  parsial variabel yg berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  kualitas  produk
adalah Leadership, People Management dan Process Management, hal ini  ditunjukkan dengan  nilai  signifikan  thitung
dibawah  0,05.  Sedangkan  variabel yg tidak signifikan secara parsial adalah Customer Focus, Strategic Planning, dan
Information  &  Analysi,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai signifikan  thitung diatas 0,05.
Kata kunci : Total Quality Management dan kinerja.
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