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04311114 / ADIB SEPTARAY YUDANANSYAH 
ANALISIS DAMPAK PENGUMUMAN AKUISISI TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM (STUDI KASUS PADA 
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PENGAKUISISI YANG TERDAFATAR PADA BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2001-
2005, 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Merger dan akuisisi merupakan suatu peristiwa pada perusahaan emiten yang dipublikasikan. Suatu peristiwa yang 
dipublikasikan diharapkan akan dapat akan mendapatkan reaksi dari pasar yang ditunjukkan dengan adanya perubahan 
harga dari sekuritas yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal di Indonesia 
terhadap peristiwa merger dan akusisi yang diukur dengan abnormal return. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah apakah peristiwa merger dan akuisisi menghasilkan abnormal return pada periode di sekitar tanggal 
pengumuman. Objek dalam populasi penelitian ini adalah 18 perusahaan yang Go Public di Bursa Efek Jakarta yang telah 
melakukan merger dan akuisisi selama periode 2001-2005. Uji hipotesis yang digunakan untuk melihat apakah 
pengumuman merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap Abnormal Return adalah One Sample t-Test. 
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat adanya abnormal return yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman merger 
dan akusisi tetapi pada saat (t=0) pengumuman merger dan akusisi tidak terdapat adanya abnormal return yang 
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap peristiwa merger dan akusisi, dan pasar modal di 
Indonesia merupakan pasar yang efisien bentuk setengah kuat. 
 
 
 
04311104 / ENI AMBARSARI 
ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN BUMN SEBELUM DAN SESUDAH PRIVATISASI (STUDI KASUS 
PERUSAHAAN BUMN MANUFAKTUR YANG MELAKUKAN IPO TAHUN 2001-2004 ), 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
04311010 / DIAH WIJAYANTI 
ANALISIS PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, RETURN ON EQUITY, KEPEMILIKAN 
MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, 
2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan good corporate governance, return on equity, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
pengujian regresi berganda untuk menguji hubungan yang positif antara good corporate governance, return on equity, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik dengan kinerja perusahaan. 
Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan Tobin’s Q. Variabel bebas yang digunakan adalah Corporate 
Governance Perception Index (CGPI), return on equity (ROE), kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan 
kepemilikan publik. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja perusahaan. Dari kelima variabel bebas tersebut, ada 
empat variabel yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan, yaitu corporate governance 
perception index, return on equity, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa 
ROE, kepemilikan manajerial dan kepemilikan instusional dapat digunakan oleh investor sebagai alat untuk menilai 
kinerja perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
Keyword : Tobin’s Q, CGPI, ROE, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik 
 
 
 
04311223 / WAHYU DARMANINGTIYASTUTI  
ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN KPPU 19 NOVEMBER 2007 TENTANG PELANGGARAN MONOPOLI DAN 
PERSAINGAN TIDAK SEHAT TERHADAP SAHAM PT INDOSAT TBK, 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Perkembangan Industri telekomunikasi di Indonesia semakin cepat secepat berkembangnya tekhnologi. Apalagi yang 
dorong letak geografis negara kita yang menuntut komunikasi secara tidak langsung bagi masyarakat yang satu dengan 
yang lain. Mulai tahun 2006 terdapat indikasi pelanggaran UU monopoli industri telekomunikasi Indonesia telai mulai 
muncul ke publik, lewat laporan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
namunan baru November 2007 dikeluarkan sangsi oleh KPPU mengenai masalah ini. 
Penelitian ini melihat sajauh mana informasi menenai pengaruh pengumuman KPPU pada tanggal 19 November 2007 
terhadap harga saham PT Indosat Tbk. Dalam penelitian ini melihat tentang pengaruh pengumuman tersebut pada 
persepsi masyarakat maupun investor, malihat abnormal returnnya, serta aktivitas volume perdagangan. 
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04311440 / MUHAMMAD DANANG RATNANTO 
ANALISIS PENGARUH RESIKO RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI 
EMPIRIS PERBANKAN YANG TERCACAT DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh resiko rasio-rasio keuangan seperti rasio CAR, rasio RORA, rasio Profit 
Margin, Rasio NIM, rasio BOPO, dan rasio LDR terhadap kinerja perbankan yang diukur melalui rasio ROA pada 
perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2002-2006.  
Sample penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan syarat memiliki 
publikasi laporan keuangan selama 5 tahun antara 2002-2006. Data laporan keuangan diperoleh dari berbagai sumber 
seperti ICMD (Indonesian Capital Market Directory) dan situs resmi bank yang bersangkutan. Data keuangan kemudian 
diolah menjadi rasio keuangan yang sesuai dengan variable penelitian ini seperti ROA, CAR, RORA, Profit Margin, NIM, 
BOPO, dan LDR. Metode analisis adalah regresi berganda.  Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa resiko rasio Profit 
margin dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan. Rasio-rasio keuangan yang lain seperti 
rasio CAR, rasio RORA, rasio NIM, rasio LDR memiliki tingkat probabilitas yang tidak signifikan terhadap kinerja 
perbankan atau rasio ROA. Secara bersama-sama kinerja perbankan dapat dijelaskan secara signifikan oleh resiko rasio 
keuangan seperti CAR, RORA, PM, NIM, BOPO, dan LDR. Lebih jauh 54, 8% variasi kinerja perbankan atau rasio ROA 
dapat dijelaskan oleh rasio CAR, RORA, PM, NIM, BOPO, dan LDR, sedangkan sisanya sebesar 45, 2% dijelaskan oleh 
variable lainnya diluar model.  
 
 
01311373 / LEON AGUSTA ALKASAH 
ANALISIS RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI: STUDI KOMPARATIF PT. INDONESIA 
SATELLITE CORPORATIF TBK DAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PERIODE 2002-2006., 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Analisis Rasio Keuangan Perusahaan Telekomunikasi: Studi Komparatif PT Indonesia Satellite Corporation Tbk dan PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk, periode 2002-2006 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indonesian Satellite 
Corporation adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi. PT Indosat adalah perusahaan 
yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) dan PT Telkom perusahaan yang berstatus BUMN. Pada penelitian kali ini 
akan diteliti perbandingan kinerja keuangan kedua perusahaan ini, metodologi perbandingannya adalah dengan cara 
menghitung rasio-rasio keuangan dari masing-masing perusahaan selama lima tahun, 2002-2006. 
Dari hasil penelitian ini di dapat bahwa rata-rata PT Indosat lebih baik kinerja keuangannya selama lima tahun yang 
diteliti. Cara yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan adalah dengan cara menggunakan rumus-rumus rasio 
keuangan, yaitu: Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pasar. 
 
 
04311100 / TRIANA DEWI 
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK MUAMALAT INDONESIA MENGGUNAKAN METODE CAMEL, 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
03311327 / M.ARIO HIDAYAT 
ANALSIS PENGARUH FAKTO-FAKTOR FUNDAMENTAL PERUSAHAAN (CURRENT RATIO, ROI, TATO, EPS) 
TERHADAP DEVIDEN PER SHARE PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI, 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Keputusan pendanaan perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan 
dipergunakan oleh perusahaan. 
Meningkatnya nilai suatu perusahaan tentunya akan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan dan memakmurkan para 
pemegang saham yang akan mendapatkan keuntungan dengan pembagian deviden, penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui seberapa besar faktor-faktor current ratio, return on investment, total asset turn over, dan earning per share 
berpengaruh terhadap dividen per share. Analisis menggunakan regresi linier berganda terhadap 27 perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui data sekunder Indonesian Capital Market Directory. Periode pengamantan dari 
tahun 2002-2006. Setelah melakukan analisis deskriptif dilanjutkan dengan metode regresi linear berganda setelah model 
terbebas dari gejala asumsi klasik yaitu multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Hasil 
penelitian memperoleh hasil bahwa current ratio, return on investment, total asset turn over, dan earning per share 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap deviden per share, dan variabel yang peling berpengaruh 
terhadap deviden per share adalah earning per share. Nilai koefisien determinasi (R2) yaitu 51.1% masih banyak faktor 
yang mempengaruhi deviden per share. 
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04311107 / INTAN NU'MA MARIRI 
APPLYING BALANCED SCORECARD AS A MEASURE TOOL OF PERFORMANCE ASSESSMENT AT HOSPITAL ( A 
CASE STUDY AT ISLAMIC HOSPITAL OF PURWOKERTO), 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Performance assessment is an essential thing for a company. As well as social organization such as hospital.  Hospital, as 
health service institution at the same time as entities owning responsibility to shareholder and stakeholder, has to be wise 
and clever in designing strategic management. Along with the progress of technology, influence of globalization, higher 
competition level and patients’ behavior which is more careful and critical in choosing health service, these phenomenons 
become motivator for the hospital to always give optimal service to society. Therefore, financial factor cannot be made as 
a single guidance to assess hospital management performance anymore. For that reason, it is needed a real and 
applicable concept for hospital to be able to improve the performance both through financial and non financial. Balanced 
Scorecard Concept has been proven as a smart breakthrough and innovation which assists the hospital to be able to be 
excellent and creative in improving management performance.  
Realizing the importance of applying of Balanced Scorecard concept which is effective (applicable) based on the need of 
modern hospital management, the writer tries to conduct the application of Balanced Scorecard at Islamic Hospital of 
Purwokerto which is one of the private sector hospitals in area of Purwokerto. Until now, measurement of performance in 
Islamic Hospital of Purwokerto is conducted only through financial although in fact, financial performance measurement is 
not enough to reflect the real business performance. The Balanced Scorecard Concept measures the organization’s 
performance through four perspectives. They are the financial perspective, customer perspective, internal business 
process perspective, and learning and growth perspective. Basically, the Balanced Scorecard Concept is a concept in 
translating strategy into action to achieve hospital’s goal in a long term. The action is measured and controlled 
continually. 
This thesis focuses on how applied of Balanced Scorecard Concept in Islamic Hospital of Purwokerto is. The objective of 
this research is to give a picture from the application of Balanced Scorecard toward the performance assessment of the 
hospital which uses financial and non financial perspective. This research is conducted using empirical study and literature 
study method. Research instrument used in this research is questionnaire.  Research data which is used are primary and 
secondary data. The result from the implementation of the Balanced Scorecard concept can become inputs and 
suggestions for some companies who want to implement the Balanced Scorecard. In short, Balanced Scorecard will help 
companies or organizations such as hospital to measure their performance more comprehensive and accurate. 
Keywords: Balanced Scorecard, Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Business Process Perspective, 
Learning and Growth Perspective, Performance Measurement, Performance Assessment 
 
 
 
04311130 / DWI PUSPITASARI 
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT NATURAL 
NUSANTARA), 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan (PT.Nasa)” yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan sisterm Good Corporate Governance pada PT. Nasa tersebut. Jenis penelitian ini 
adalah survey yang dilakukan pada perusahaan PT. Nasa, yaitu yang beralamat di jalan Ki Mangun Sarkoro No. 37 Rt.011 
Re.03 Kelurahan Gunung Kentur, Kecamatan Pakualaman 7 Yogyakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pemimpin dari PT.Nasa, yang meliputi direksi, Dewan Komisaris, jajaran manajer, serta supervisor dari PT.Nasa. 
Sampel penelitian ini adalah 9 orang yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Model analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik One sample t-test. 
Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan Good Corporate Governance berdasarkan aspek komitmen terhadap tata kelola 
perusahaan masih sama dengan angka minimal yaitu 70 yang berada pada kriteria dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan 
dengan rata-rata > 70 dan namun tidak signifikan. Penerapan Good Corporate Governance berdasarkan aspek Hak 
pemegang saham jauh diatas angka standar (dipercaya) dengan angka minimal yaitu 70 yang berada pada kriteria dapat 
sangat terpercaya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata > 70 dan signifikan. Penerapan Good Corporate Governance pada 
aspek Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata > 
70 dan signifikan. Penerapan Good Corporate Governance pada aspek Peran Stakeholders dalam Tata kelola perusahaan 
dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata > 70 dan namun tidak signifikan. Penerapan Good Corporate 
Governance pada aspek Pengungkapan dan transparasi dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata > 70 dan 
namun tidak signifikan. Penerapan Good Corporate Governance pada aspek Tanggang jawab dewan komisaris dan dewan 
direksi dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan ratarata> 70 dan namun tidak signifikan 
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04311367 / ATRISYA AFEB NUGRAHANI 
PENGARUH BIAYA KEAGENAN, RISIKO PASAR DAN KESEMPATAN INVESTASI TERHADAP KEBIJAKAN 
DEVIDEN., 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh kebijakan deviden, risiko pasar dan kesempatan investasi terhadap 
kebijakan deviden dalam hal ini deviden payout ratio (DPR). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah deviden 
payout ratio (DPR), sedangkan variabel independennya adalah biaya keagenan (yang diprokskan dengan insider 
ownership dan shareholder dispersion), risiko pasar (yang diproksikan dengan beta) dan kesempatan investasi (yang 
diproksikan dengan persentase pertumbuhan).  
Penelitian ini menggunakan data skunder dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode tahun 2003-2006. Dan tehnik pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 24 perusahaan.  
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan uji statistik, uji normalitas, uji asumsi 
klasik, uji F dan uji t. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian menunjukkan bahwa ketiga hipotesis yang diajukan 
diterima. Hasil uji t untuk ketiga hipotesis adalah variabel biaya keagenan berpengaruh negatif signifikan terhadap 
kebijakan deviden, risiko pasar berpengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan deviden dan kesempatan investasi 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan deviden.  
Kata kunci : biaya keagenan, risiko pasar, kesempatan investasi dan kebijakan deviden.  
 
 
 
04311209 / TATUM PRAWITA KARIN 
PENGARUH INFORMASI AKUISISI TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN AKTIVITAS VOLUME PERDAGANGAN 
SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PENGAKUISISI PERIODE TAHUN 2000-2006), 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengenai pengaruh informasi akuisisi terhadap abnormalreturn dan aktivitas volume perdagangan saham 
perusahaan pengakuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode tahun 2000-2006. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji reaksi pasar dalam bentuk aktivitas perdagangan saham dari peristiwa akuisisi 
yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Reaksi pasar yang diteliti adalah abnormal return perusahaan publik yang 
melakukan akuisisi yang terdaftar dan diperdagangkan di BEJ. 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh informasi akuisisi terhadap abnormal return serta aktivitas 
volume perdagangan saham di BEJ. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi peristiwa (event study). Event yang dipilih dalam penelitian 
ini adalah peristiwa pengumuman akuisisi selama periode 2000-2006 pada perusahaan yang terdaftar di BEJ. 
Alat analisis yang digunakan adalah metode uji one sample t-test dan paired sample t-test, dengan tingkat kepercayaan 
95% atau alfa = 0,05. 
 
 
 
04311427 / ALLYN KARINA DEVIANI 
PENGARUH INSIDER OWNERSHIP DAN RISIKO PASAR TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN 
MANUFDAKTUR DAN JASA YANG TERDAFTAR DI BEJ (PERIODE 2000-2006), 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh Insider Ownership, Risiko Pasar, Size, Profitability, dan Growth 
terhadap kebijakan dividen dalam hal ini Dividen Payout Ratio (DPR). Dalam penelitian ini variabel dependend adalah 
dividen payout ratio (DPR), sedangkan variabel independent adalah insider ownership, risiko pasar dan variabel 
pengontrol yaitu size, profitability dan growth. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan jasa 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2000 – 2006. dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling, diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan. 
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini melalui Uji Statistik, Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik, Uji t dan Uji F. 
Hasil Uji t untuk kedua pengujian hipotesis menunjukkan : (a) Kepemilikan orang dalam atau insider ownership memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran dividen, tidak terbukti. (b) Risiko pasar memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pembayaran dividen, terbukti. Sedangkan hasil Uji F menunjukkan bahwa secara serentak 
keseluruhan variabel independent berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio (DPR). 
Kata Kunci : Insider Ownership, Risiko Pasar, Kebijakan Dividen. 
 
 
 
 



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 

PERPUSTAKAAN FE-UII                                                                                                                        5  
 

04311496 / MARIZA SUGESTI 
PENGARUH KESEMPATAN INVESTASI, KONSENTRASI KEPEMILIKAN, DAN LAVERAGE TERHADAP KUALITAS 
IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE, 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas implementasi corporate governance 
pada perusahaan yang termasuk peringkat 10 besar Corporate Governance Perception Indeks (CGPI) dari tahun 2001 
sampai 2006. 
Variabel-variabel yang digunakan dalam hipotesis penelitian ini adalah kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, 
dan leverage. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan faktor regulasi yaitu jenis 
industri BANK dan Non BANK serta jenis industri BUMN dan Non BUMN. 
Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda, yang menghasilkan variabel konsentrasi kepemilikan dan 
ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance. 
Kata kunci: Kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, leverage, dan kualitas implementasi corporate governance. 
 
 
 
04311417 / ARIF RAHMAN HAKIM 
PENGARUH RASIO PROFITABILITAS, RASIO NILAI PASAR, DAN DIVIDEN YIELD TERHADAP RETURN SAHAM 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari variabel profitability ratio, market to book ratio, dan 
dividen yield terhadap return saham pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data 
yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing-masing perusahaan manufaktur dan bersumber dari Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD). 
Sampel penelitian adalah semua perusahaan manufaktur yang membagikan dividen share tiap tahun dari tahun 2001-
2005. Jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria tersebut ada 18 perusahaan. Hipotesis yang diuji menggunakan 
analisis regresi linear berganda, uji F dan Uji t.  
Hasil pengujian terhadap 18 sampel penelitian yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 15.0 For Windows 
menunjukkan bahwa semua variabel profitabilitas, market to book ratio, dan dividen yield secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Namun, secara parsial, hanya variabel Price Earning Ratio dan Dividen 
Yield yang berpengaruh terhadap signifikansi terhadap return saham. 
Kata Kunci : ROE, PER, PMS, ROA, MBR, DY, Return saham 
 
 
 
02311291 / ALANASHARY 
THE ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING CAPITAL, STRUCTURE DETERMINATION CASE STUDY IN 
PROPERTY AND REAL ESTATE COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHAN, 2008 
Pembimbing: Abdul Moin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Alan Ashary (2008), “The Analysis of factors influencing Capital Structure determination case study Property and Real 
Estate companies listed in Indonesian Stock Exchange”. Yogyakarta: Faculty of Economics, Department of Management, 
International Program,.Universitas Islam Indonesia. 
This research aims to investigate factors influencing capital structure in Property and Real Estate companies by studying 
the relationship between profitability, asset structure, size and sales growth and the capital structure. 
In testing the theoretical relationship between those variable and the capital structure used 14 samples of property and 
real estate companies listed in Indonesia stock exchange in 2002 – 2006, Data used in this research are secondary data 
taken from Indonesia Capital Market Directory which are total asset, fixed asset, long term debts, equity, sales and EBIT. 
This research found that size and sales growth significant influence the Capital structure. Statistical test indicates the 
value of R² is 0.584 or 58.4 % it shows that the capital structure influenced by profitability, asset structure, size, and 
sales growth. And the rest pf 41.6 % explained by other factors. 
 
 
 
04311091 / ANGGRIANI SETIANINGSIH 
PERFORMANCE ANALYSIS OF SERVICE QUALITY OF ADMINISTRATIVE DEPARTMENT: A CASE STUDY IN 
INTERNATIONAL PROGRAM OF ECONOMICS FACULTY OF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Achmad Sobirin, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
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04311390 / YUNIA SAFITRI  
ANALISIS EFEKTIFITAS IKLAN TELEVISI SHAMPO PANTENE, EMERON DAN DOVE DI KABUPATEN SLEMAN 
YOGYAKARTA TAHUN 2007 (PENDEKATAN CONSUMEN DECISION MODEL), 2008 
Pembimbing: Agus Abdurrahman, Drs.,MM 
Abstrak/abstract 
Penelitian skripsi ini mengambil judul “Analisis Efektifitas Iklan Televisi Shampo Pantene, Emeron dan Dove Di Kabupaten 
Sleman, Yogyakarta Tahun 2007 (Pendekatan Consumer Decision Model)”. Latar belakang dilakukannya penelitian ini 
adalah untuk mencoba menilai efektifitas iklan melalui pendekatan CDM pada masing-masing merek shampo Pantene, 
Emeron dan Dove yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran pesan-pesan iklan yang dikemas dan ditayangkan 
produsen shampo Pantene, Emeron dan Dove untuk membuat pemirsa TV tertarik dan berminat membeli produk/merek 
shampo tersebut. Disamping itu juga karena peranan iklan yang penting dalam pasar konsumsi terutama untuk barang-
barang kebutuhan sehari-hari yang frekuensi penggunaannya tinggi seperti produk shampo.  
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan dua tahap yaitu teknik area random sampling dan 
convenience sampling. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswi yang berdomisili di Kabupaten Sleman, 
Yogyakarta yang pernah melihat iklan shampo Pantene, Emeron dan Dove di televisi tetapi belum pernah membeli 
shampo tersebut. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis Regresi Sederhana untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen melalui pendekatan CDM serta hubungannya dengan 
variabel antara dan Anova-repeated measure untuk menguji perbedaan penilaian konsumen pada butir-butir pertanyaan/ 
pernyataan pesan iklan, pengenalan merek, dan sikap konsumen yang masing-masing pengujiannya pada taraf 
signifikansi 5% dengan program pengolah data SPSS versi 15.0 serta dilengkapi dengan Koefisien Determinan sehingga 
dapat diketahui proporsi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai variabel bebas dan juga dilakukan prosedur 
pengujian dengan pendekatan uji-t (pada model regresi sederhana). 
Hasil penelitian dengan pendekatan Regresi Sederhana dapat membuktikan bahwa pesan iklan berpengaruh signifikan 
pada pengenalan merek, keyakinan konsumen, sikap konsumen dan minat beli konsumen; pengenalan merek  
berpengaruh signifikan terhadap keyakinan konsumen dan sikap konsumen; keyakinan konsumen dan sikap konsumen 
berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen; serta pengenalan merek, keyakinan konsumen atau sikap 
konsumen sebagai variabel antara bagi pesan iklan dan minat beli konsumen yang hasilnya berbeda pada masing-masing 
produk shampo Pantene, Emeron dan Dove. Melalui Anova-repeated measure dapat disimpulkan bahwa pada merek 
Pantene, Emeron dan Dove terdapat perbedaan penilaian konsumen terhadap butir-butir pernyataan pengenalan merek 
dan sikap konsumen  sedangkan untuk butir-butir pertanyaan pesan iklan terdapat perbedaan penilaian konsumen untuk 
merek shampo Pantene dan Dove, namun untuk merek Emeron tidak terdapat perbedaan penilaian yang signifikan. 
Kata kunci : Efektifitas Iklan, Consumer Decision Model 
 
 
 
01311066 / IRWAN YUDHA KUSUMASMARA 
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP JASA BIRO PERJALANAN PO. SARGEDE TOUR & TRAVEL 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Agus Abdurrahman, Drs.,MM 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
00311455 / ARDIAN WIDHIATMOKO 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAAN NASABAH BANK MANDIRI YOGYAKARTA, 
2008 
Pembimbing: Agus Abdurrahman, Drs.,MM 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: Pengaruh Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Nasabah Bank 
Mandiri Yogyakarta dengan kelima dimensinya, yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance, dan emphaty. 
Subjek penelitian ini adalah nasabah Bank Mandiri Yogyakarta, yaitu 100 nasabah. Penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian survey. Objek penelitian ini berupa dimensi tangibles, realibility, responsiveness, assurance, dan emphaty. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Uji validitas menggunakan rumus product moment, sedangkan uji 
reliabilitas dengan menggunakan rumus koefisien Alpha. Sebelum melakukan teknik analisis data dilakukan uji 
normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas. Analisis data untuk mengetahui pengaruh variabel secara sendiri-sendiri 
digunakan teknik analisis regresi 1 prediktor. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel secara bersama-sama 
digunakan teknik analisis regresi ganda. Tingkat signifikansi hasil analisis ditentukan sebesar 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat pengaruh signifikan dimensi tangibles terhadap Kepuasan Pelanggan 
Pelanggan Bank Mandiri Yogyakarta yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,645; (2) Terdapat 
pengaruh signifikan dimensi reliability terhadap Kepuasan Pelanggan Pelanggan Bank Mandiri Yogyakarta yang 



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 

PERPUSTAKAAN FE-UII                                                                                                                        7  
 

ditunjukkan dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,726; (3) Terdapat pengaruh signifikan dimensi responsiveness 
terhadap Kepuasan Pelanggan Pelanggan Bank Mandiri Yogyakarta yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi (R2) 
sebesar 0,584; (4) Terdapat pengaruh signifikan dimensi assurance terhadap Kepuasan Pelanggan Pelanggan Bank 
Mandiri Yogyakarta yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,645; (5) Terdapat pengaruh signifikan 
dimensi emphaty terhadap Kepuasan Pelanggan Pelanggan Bank Mandiri Yogyakarta yang ditunjukkan dengan koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,604; (6) Terdapat pengaruh signifikan Kualitas Jasa (dengan kelima dimensinya) terhadap 
Kepuasan Pelanggan Pelanggan Bank Mandiri Yogyakarta yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,809. Ini berarti 80,9% Kepuasan Pelanggan dijelaskan oleh Kualitas Jasa dengan kelima dimensinya, sedangkan 19,1% 
dijelaskan oleh faktor lain. 
Kata Kunci: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, kualitas jasa, kepuasan pelanggan 
 
 
02311434 / MAIJUN SUHRI 
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK GUCI 
PERUSAHAAN PANORAMA CERAMIC DI KLATEN, 2008 
Pembimbing: Agus Abdurrahman, Drs.,MM 
Abstrak/abstract 
Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menggunakan judul “Analisis Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif Terhadap Minat 
Beli Konsumen Produk Guci Perusahaan Pandanaran Ceramics di Klaten “. Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap minat beli dan mengetahui variabel yang dominan 
dalam mempengaruhi minat konsumen terhadap produk guci . Adapun obyek yang dijadikan penelitian adalah 
perusahaan Pandanaran Ceramics di Klaten.  
Penelitian ini menggunakan teori Reasoned Action dari Fishbein, dimana ia menyatakan bahwa sikap dan norma subyektif 
berkombinasi untuk mempengaruhi minat berperilaku. Dimana sikap di pengaruhi oleh dua variabel yaitu keyakinan dan 
evaluasi dan norma subyektif juga dipengaruhi oleh dua variabel juga yaitu keyakinan normatife dan motifasi. Pencarian 
data untuk skripsi ini di dapat dari data primer dan data sekunder. Sedangkan bentuk pengumpulan data menggunakan 
kuisioner, wawancara, dan skala likert.  
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan variabel sikap dan norma subyektif mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap minat konsumen dalam membeli produk guci perusahaan ceramics. Sedangkan 
variabel sikap merupakan variabel yang mempunyai pengaruh lebih dominan terhadap minat beli konsumen pandanran 
ceramics.  
Kata kunci : Sikap, Norma Subyektif dan Minat beli Konsumen  
 
 
02311204 / AHMAD YANUAR REZA 
IKLAN DALAM VERBAL LEARNING IMPLIKASI PADA PENGULANGAN IKLAN DAN MEMORY KONSUMEN, 2008 
Pembimbing: Agus Abdurrahman, Drs.,MM 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04311308 / RADEN WISNU AJI SAPTA CANDRA 
KEPUASAN INTERNAL STAKEHOLDERS DI SMAN 2 BANGUNTAPAN BANTUL, 2008 
Pembimbing: Agus Abdurrahman, Drs.,MM 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan internal stakeholder di SMA 2 Banguntapan Bantul. 
Untuk mengetahui dan menganalisis strategi meningkatkan kepuasan internal stakeholder di SMA 2 Banguntapan Bantul 
dengan menggunakan diagram kartisius. Lokasi penelitian ini adalah SMA 2 Banguntapan Bantul, Populasi penelitian ini 
adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di Sekolah SMA 2 Banguntapan Bantul. Pengambilan sampel yang dipergunakan 
adalah non probability sampling. Teknik non probability sampling yang dipilih adalah accidental sampling. Sampel diambil 
pada jumlah tertentu secara acak terhadap siswa, guru dan karyawan. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah berjumlah seratus (100) sample. Metode penelitian menggunakan metode diskritif-kualitatif dengan pendekatan 
Importance-Performance Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan internal stakeholder di SMA 2 Banguntapan 
Bantul terhadap kinerja 9 komponen TQM SMA 2 Banguntapan Bantul sudah sesuai dengan kepentinganya atau harapan 
internal stakeholder. Berdasarkan diagram kartesius di atas dapat disimpulkan bahwa atribut-atribut TQM SMA 2 
Banguntapan Bantul yang masuk ke kuadran B lebih dominan, sehingga dapat disimpulkan, kesesuaian antara kinerja 
TQM SMA 2 Banguntapan Bantul dengan kepentingan stakeholder sudah sesuai. Hasil diagram kartisius dapat digunakan 
langkah strategi SMA 2 Banguntapan Bantul dalam memberikan kepuasan internal stakeholder.Masih cukup banyak 
atribut-atribut yang masuk dalam kuadrat A, hal ini menunjukkan atribut-atribat yang ada di kuadran A penangganannya 
perlu diprioritaskan oleh sekolah, karena keberadaan faktor-faktor inilah yang dinilai sangat penting oleh stakeholder SMA 
2 Banguntapan Bantul, sedangkan tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan.  
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04311423 / BUDI IRAWAN 
PNGARUH PNGETAHUAN TTG TAKTIK PMSANGAN IKLAN, PNGHARGAAN DR,KERENTANAN 
KONSMN&PNGTHUAN PRDK KONSMN PD SKEPTISME REMAJA THD IKLAN CLOSE UP DI TV JOGJA, 2008 
Pembimbing: Agus Abdurrahman, Drs.,MM 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Taktik Pemasang Iklan, Penghargaan Diri, Kerentanan 
Konsumen, dan Pengetahuan Produk Konsumen, Pada Skeptisme Remaja Terhadap Iklan Close Up Di Televisi Di Wilayah 
Kota Yogyakarta“. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh dari variabel pengetahuan remaja tentang taktik 
pemasan iklan, penghargaan diri remaja, dan kerentanan konsumen remaja dan skeptisme remaja terhadap iklan di 
televisi, penelitian ini juga menguji pengaruh pengetahuan produk konsumen pada skeptisme remaja terhadap iklan di 
televisi. Target populasi dari penelitian ini adalah seluruh seluruh remaja usia 19-25 tahun di Yogyakarta. 
Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan tehnik Cluster Quota Convenience, , metode quota sampling 
dan metode convenience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden, tehnik pengumpulan datanya adalah 
dengan kuesioner dan wawancara. Variabel penelitiannya adalah pengetahuan taktik (X1), penghargaan diri (X2), 
kerentanan konsumen (X3) dan pengetahuan produk (Y). Metode pengolahan data dan Analisis statistik dalam penelitian 
ini meliputi analisis Regresi berganda, analisis secara serentak atau uji F, analisis secara parsial atau uji T korelasi parsial 
dan analisis koefisien determinasi. 
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 For Windows 
12.0. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa secara keseluruhan variabel independen yang terdiri dari taktik 
pemasang iklan, penghargaan diri, kerentanan konsumen, pengetahuan produk berpengaruh secara signifikan terhadap 
skeptisme remaja pada iklan di televisi. 
Kata kunci: pengetahuan taktik, penghargaan diri, Kerentanan konsumen, dan Pengetahuan produk. 
 
 
 
02311273 / EKO SETIAWAN  
PENGARUH FAKTOR KESEJAHTERAAN KARYAWAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA 
PT.MADUBARU YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Akhmad Muhadi, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
This research is aimed to know how great the influence of employee’s prosperity factor to employee’s work performance 
in the PT. MADU BARU YOGYAKARTA. Variable in this research consist of 5 (five) that is work performance variable (Y), 
time-off benefits (X1), economics protection to danger (X2), employee’s service factors (X3), and payment of signed 
compensation legally (X4). Data in this research is obtained from 50 employees in the PT. MADU BARU YOGYAKARTA. 
The sample intake technique is used a purposive sampling ethod that is intake of selected sample designedly based on 
certain criterion because it is assumed it most can give required information. 
Result of research indicates that as a whole the variable of employee’s prosperity factor is affected significantly to 
employee’s work performance. This can be seen from magnitude influence of the four variables to employee’s work 
performance of 69,9% and the rest is of 30,1% influenced by other causes which not included in the research model. The 
economic protection to danger constitutes the most dominant variable affected to employee’s work performance. 
 
 
 
99311519 / MOHAMMAD KHADIED SETIAWAN 
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA MARKETING AGENT ASURANSI JIWA BERSAMA 
BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG JOGJA SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Akhmad Muhadi, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Marketing Agent Asuransi Jiwa 
Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Jogja Sleman”. Responden dalam penelitian ini adalah sample dari seluruh 
Marketing Agent AJB Bumiputera 1912  Kantor Cabang Jogja Sleman yang berjumlah 136 orang diambil sebanyak 100 
orang. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari 25 item pertanyaan  dan telah lulus uji 
validitas dan uji reliabilitas. Model analisis yang digunakan berbentuk regresi linier berganda. Pengujian hipotesis 
menggunakan uji f dan uji t pada taraf nyata 5 %. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi kerja Marketing Agent AJB Bumiputera 1912 
Kantor Cabang Jogja Sleman, dibuktikan dengan F rasio = 51,117 dengan probabilitas 0,000. Sedangkan variable yang 
paling dominan adalah variable kebutuhan aktualisasi diri dengan   r² = 0,349   atau   34,9 %. 
Penelitian ini memberikan manfaat yaitu dapat menyajikan informasi secara ilmiah mengenai pengaruh motivasi kerja 
Agent AJB Bumiputera 1912 kantor Cabang Jogja Sleman dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi dan efektivitas 
kerja.  
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04311389 / NUR ASMAWATI 
PENGARUH PROGRAM PENELITIAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN, 2008 
Pembimbing: Akhmad Muhadi, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
04311054 / WINDU PRAMANA 
ANALISIS ATRIBUT YANG MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN PARA NASABAH DALAM MEMILIH BANK UNTUK 
MENABUNG, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Persaingan di dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini sudah sangat ketat, seiring dengan kemajuan dan 
perkembangan teknologi dewasa ini membuat semakin banyaknya bank-bank baru yang bermunculan dengan beraneka 
ragam jenis layanan yang disediakan guna mempermudah akses untuk melakukan transaksi keuangan antara berbagai 
pihak. Teknologi dan segala macam kemudahan bertransaksi pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para nasabah dan 
atau para calon nasabah bank, para nasabah dalam hal ini adalah sebagai konsumen dunia perbankan akan memiliki 
beberpa pertimbangan khusus dalam memilih bank sebagai lembaga keuangan yang mereka percayai. Mengingat dahulu 
di Indonesia pernah terjadi krisis moneter yang berimbas kepada hancurnya dunia perbankan dan mengakibatkan 
beberapa bank di likuidasi, pengalaman buruk tersebut sempat menimbulkan efek yang sangat  buruk terhadap dunia 
perbankan. Masyarakat seakan tidak percaya lagi dengan lembaga keuangan yang kita kenal dengan sebutan Bank. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ Analis Atribut Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Para Nasabah Dalam 
Meilih Bank Untuk Menabung”. Tujuannya adalah penulis ingin mengetahui atribut-atribut apa saja yang lebih dominant 
atau yang mendominasi yang dapat dianggap sebagai atribut yang menjadi dasar perimbangan para nasabah dalam 
memilih bank sebagai lembaga keuangan yang mereka percayai untuk menitipkan asset kekayaan mereka yang berupa 
tabungan. Penelitian ini lebih menitik beratkan kepada pertimbangan para nasabah dalam memilih bank untuk 
menabung, dan jenis dari tabungannya adalah tabungan konvensional bukan tabungan pendidikan, haji ataupun yang 
lainnya. Metode penghitungan yang dilakukan untuk menyatakan beberapa atribut yang lebih dominant adalah dengan 
menggunakan Uji Cochran Q-Test. Hasil dari penelitian ini adalah penulis menemukan beberapa atribut yang dianggap 
lebih dominant sebagai dasar pertimbangan para nasabah dalam memilih bank untuk menabung diantaranya adalah : 
Jenis-jenis layanan yang disediakan, Fasilitias yang tersedia, Banyaknya dan penyebaran kantor cabang serta ATM, 
Lokasi, Tingkat suku bunga, Kepercayaan masyarakat, Pelayanan. 
 
 
 
03311241 / MARLIA IKA KUSUMA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ,MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI PROVIDER 
TELKOM FLEXY (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FE-UII), 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Dalam Penelitian ini, Peneliti mengambil judul skripsi “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Konsumen 
Dalam Membeli Provider TelkomFlexy (Studi Kasus Pada Mahasiswa FE UII)” dengan populasi mahasiswa dan mahasiswi 
fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia yang menggunakan Provider Telkomflexy, dengan menggunakan sample 
sebagian dari mahasiswa dan mahasiswi fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia dengan jumlah 100 responden.  
Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Adapun analisis 
deskriptif ini data diukur secara tidak langsung berupa kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategorinya 
untuk memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian atau kuesioner yang telah diberikan kepada 
responden berupa uraian –uraian sedangkan dalam analisis kuantitatif terdapat beberapa alat analisis yang digunakan 
untuk pemecahan permasalahan dalam bentuk skripsi ini seperti analisis regresi linier berganda, analisis korelasi 
berganda, analisis korelasi parsial, dan analisis regresi sederhana.  
Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui arah pengaruh satu variabel bebas (layanan, harga, 
promosi, distribusi) terhadap variabel terikat (motivasi pembelian ) secara srimulasi atau bersama-sama. Analisis korelasi 
berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel tidak bebas (variabel Y) dengan beberapa variabel 
bebas (variabel X1, X2, X3, X4 dan X5) secara serempak. Sedangkan analisis korelasi parsial digunakan untuk mencari 
korelasi antara sebuah variabel tidak bebas (dependent variable) dengan sebuah variabel bebas tertentu (independent 
variable), sementara sejumlah variabel bebas lainnya yang ada atau diduga ada dengan variabel tidak bebas tersebut 
sifatnya tetap atau konstan.  
Hasil dari pemecahan permasalahan diatas didapatkan bahwa layanan, harga, promosi, dan distribusi mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap motivasi pembelian. Dan dari keempat variabel tersebut diperoleh pengaruh yang 
paling dominan dalam mempengaruhi variable motivasi pembelian adalah variabel layanan.  
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02311306 / YUKINA YASSER QUSAIYI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARTU SELULER XL BEBAS (STUDI KASUS 
MAHASISWA FE UII), 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Terjadi kompetisi yang sangat ketat di dunia telekomunikasi Indonesia, operator-operator seluler berlomba untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginan pemakai telepon seluler untuk menarik konsumen dan mempertahankannya 
terutama dalam hal tarif dan kualitas jaringan. Sejak akhir tahun 2006 terjadi kompetisi tarif diantara operator telepon 
seluler untuk menarik konsumen. Salah satu operator telepon seluler yang menawarkan tarif murah adalah PT. 
EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk. (XL). Meskipun penurunan tariff interkoneksi yang ditetapkan pemerintah baru berlaku 
efektif pada 1 April 2008, XL telah menawarkan konsep komunikasi baru mulai tanggal 5 Maret 2008 yaitu promo tarif XL 
Bebas hanya Rp 600,00 sampe puas bagi pengguna XL Bebas. XL mengambil kebijakan menurunkan tarif sebagai upaya 
mempertahankan pelanggan existing sekaligus menarik pelanggan baru di tengah persaingan yang sangat ketat diantara 
operator seluler. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada konsumen, XL harus mampu mengetahui perilaku 
konsumennya. Informasi tentang perilaku konsumen ini sangat penting bagi perusahaan, karena dapat memberikan 
gambaran kepada perusahaan mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumennya. 
Ada lima faktor stimulus yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen dalam memutuskan untuk memilih 
atau membeli suatu produk yang ditawarkan produsen. Faktor-faktor tersebut adalah produk, merek, harga, promosi, dan 
distribusi. Penelitian ini mempunyai judul ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Kartu Seluler XL Bebas 
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia)”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam 
pemilihan produk kartu seluler XL Bebas, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kai kuadrat (Chi Square) yaitu untuk menguji apakah karakter 
responden dan atribut kartu seluler XL Bebas saling mempunyai ketergantungan ataukah tidak terhadap keputusan 
responden dalam melakukan pembelian kartu seluler XL Bebas dan analisis korelasi kontingensi yaitu untuk mengetahui 
derajat hubungan antara atribut kartu seluler XL Bebas dan karakteristik responden. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan (ketergantungan) antara atribut produk dengan tingkat usia 
(erat) dan uang saku per bulan (erat), atribut merek dengan tingkat usia (erat) dan uang saku per bulan (erat), atribut 
promosi dengan tingkat usia (tidak erat) dan uang saku per bulan (erat), atribut harga dengan uang saku per bulan 
(tidak erat), serta atribut distribusi dengan uang saku per bulan (erat). 
 
 
 
03311087 / MARETA PRATIKA KUSUMAYANTI 
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN SUPERMARKET PAMELA ENAM CONDONG CATUR, 2007 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul ”Analisis Kepuasan Konsumen Supermarket Pamela Enam Condong Catur”. Penelitian ini dilakukan di 
supermarket Pamela Enam yang berlokasi di Jalan Raya Candi Gebang Condong Catur  Yogyakarta. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen setelah berbelanja di Pamela Enam dan untuk mengetahui ada 
atau tidaknya perbedaan kepuasan konsumen setelah berbelanja di supermarket Pamela Enam 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 
instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS 10.0. 
Sedangkan untuk populasi yang diteliti adalah konsumen supermarket Pamela Enam yang sedang atau yang sudah 
pernah berbelanja di Pamela Enam. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. 
Melalui analisis yang dilakukan, pada seluruh atribut yang ada di Supermarket Pamela Enam, pada atribut distribusi 
terdapat perbedaan yang signifikan antara harapan dan kinerja atas kepuasan konsumen. Dan pada atribut produk, 
harga, dan promosi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harapan dan kinerja. 
 
 
 
04311234 / YASIR 
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM 
HARAPAN ANAK TEGAL (STUDI KAUS PADA BAGIAN RAWAT INAP KELAS EKONOMI), 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan: (1) 1.Untuk menegetahui tingakat kualitas pelayanan rumah sakit(2 Untuk mengetahui tingkat 
kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan rumah sakit. (3) . Untuk mengetahui strategi pengembangan kedepan. 
Metode analisis yang digunakan adalah diagram kartesius dan analisis tingkat kesesuaian. Hasil dari penelitian ini adalah: 
(1) Berdasarkan analisis kepuasan konsumen menunjukkan bahwa konsumen belum merasa puas terhadap kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Tegal. Hal ini dapat dibuktikan rata-rata 
kesesuaian secara total yaitu sebesar 91,4% <100%, yang menunjukkan bahwa kinerja pada Rumah Sakit Umum Islam 
HARAPAN ANDA Tegal belum sesuai dengan harapan konsumen. Kepuasan konsumen baru tercapai pada dimensi 
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reliability yaitu pada atribut Kejelasan informasi (100,7%), dan dimensi assurance yaitu pada atribut Jaminan keamanan 
pelayanan (100,8%) dan Adanya penilaian perkembangan penyakit pasien.(2) Berdasarkan analisis koordinat kartesius 
menunjukkan bahwa atribut yang perlu diprioritaskan adalah atribut pada kuadran A, yang terdiri atas variable 
Kebersihan lingkungan kamar, Kecepatan petugas melayani pasien, Keramahan petugas, Kecepatan penanganan keluhan, 
Peralatan laboratorium dengan hasil tepat, dan Kemampuan perawat memenuhi kebutuhan pasien. Sedangkan atribut 
yang harus dipertahankan adalah atribut Kenyamanan kamar, Ketepatan informasi yang diberikan, Kecepatan prosedur 
administrasi, Keramahan dan kesopanan dokter dan perawat, Adanya penilaian perkembangan penyakit pasien, dan 
Pelayanan perawat tanpa status dan kedudukan. (3) Stretegi bersaing menunjukkan posisi bisnis RSU Islam HARAPAN 
ANDA Tegal memiliki peluang yang riil dan disaat yang sama juga memiliki kekuatan sekaligus keunggulan kompetisi, 
namun disisi yang lain masih banyak kelemahan yang harus dibenahi. Dengan demikian strategi yang dilakukan 
hendaknya lebih agresif yaitu meraih peluang yang ada dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki (dimensi yang 
berada pada kuadran B). Namun demikian pihak rumah sakit harus dapat membenahi kondisi peralatan dan laboratorium 
rumah sakit dalam meningkatkan jaminan terhadap pasien, dan mengedepankan pelayanan yang cepat dalam menangan 
keluhan dan kebutuhan pasien baik dari dokter, perawat, petugas administrasi dan pegawai-pegawai lainnya terutama 
yang berhubungan dengan pelayanan pada kelas Ekonomi. Dengan melihat kekuatan dan peluang yang dimiliki 
perusahaan maka strategi yang digunakan adalah dengan memperluas pangsa pasar, dengan membangun gedung-
gedung baru, untuk menambah daya tampung rumah sakit terutama bagi rawat inap, sehingga tidak ada lagi istilah 
“kehabisan kamar”, seperti pada musim-musim saat ini banyak pasien yang menderita DB (demam berdarah) yang 
penularannya cukup cepat, atau penyakit desentri, Cikukunya dan lain sebagainya. 
 
 
 
04311200 / NIRBITA ADHYATMAKA 
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP RUMAH BAKSO "BLULUK" DI PURWOKERTO, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Kepuasan Konsumen terhadap Rumah Bakso Bluluk di Purwokerto”. Secara garis 
besar skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari driver-driver yang membentuk kepuasan konsumen yaitu produk, 
harga, faktor emosional, kemudahan dan kualitas jasa terhadap kepuasan dan loyalitas konsumennya. Selain itu juga 
diteliti faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen tersebut.  
Sampel penelitian ini adalah 100 konsumen yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan 
sampel menggunakan “accidental sampling”, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan terhadap konsumen Rumah Bakso 
Bluluk dengan mengambil responden yang kebetulan ada. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis tingkat kesesuaian dan analisis diagram kartesius terhadap lima driver kepuasan konsumen.  
Berdasarkan hasil penelitian, analisis kesesuaian kepuasan menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen belum merasa 
puas terhadap faktor penggerak yang diberikan oleh Rumah Bakso Bluluk di Purwokerto. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
rata-rata kesesuaian adalah sebesar 90,7%. Sedangkan kepuasan tertinggi yang dirasakan konsumen pada Rumah Bakso 
Bluluk terjadi pada atribut karyawan mengganti atau menambah peralatan servis yang tampak kotor/sudah habis seperti 
tisu & tusuk gigi dengan tingkat kesesuaian sebesar 103,5%.  
Atribut-atribut yang menjadi prioritas yang perlu dibenahi sebagai faktor penggerak kepuasan adalah produk yang belum 
mempunyai ciri khas, harga yang belum sesuai dengan kualitas, suasana yang belum nyaman, lokasi yang sulit 
dijangkau, pembayaran yang belum praktis, penataan lay out yang belum baik, interior yang kurang menarik, pelayanan 
yang kurang ramah dan sopan.  
 
 
 
01311494 / ROSAULINA 
ANALISIS KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI BANK BTN SYARIAH CABANG 
YOGYAKARTA, 15 September 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah dilihat dari kesesuaian tingkat kepentingan dan kinerja 
terhadap kualitas layanan yang meliputi Compliance, Assurance, Reliability, Tangibles, Empathy dan Responsiveness serta 
untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang paling dominant dalam memberikan kepuasan nasabah di Bank BTN 
Syariah Cabang Yogyakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tingkat kepentingan 
(Importance), tingkat kinerja (Performance), tingkat kepuasan nasabah serta dimensi kualitas layanan yang terdiri dari 
Compliance, Assurance, Reliability, Tangibles, Empathy dan Responsiveness. Metode analisis data yang digunakan adalah 
Analisis Importance Performance dan Diagram Cartesius. Analisis Importance Performance dilakukan dengan 
menggunakan nilai rata-rata untuk melihat tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Sedangkan Diagram Cartesius 
digunakan untuk mengetahui atribut apa saja dari kualitas pelayanan jasa Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta yang 
dianggap dapat mempengaruhi kepuasan nasabah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan mengelompokkan rata-
rata penilaian tingkat kepentingan nasabah dan kinerja pelayanan nasabah di Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta 
melalui interval dengan skala prioritas 1-5, maka keenam dimensi yaitu Compliance, Assurance, Reliability, Tangibles, 
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Empathy dan Responsiveness mendapat prioritas tinggi sampai dengan sangat tinggi, namun secara keseluruhan dari 
analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa dari keenam dimensi hanya satu dimensi yang memiliki gap positif yaitu 
dimensi Compliance. Artinya dari keenam dimensi, yaitu Compliance, Assurance, Reliability, Empathy dan Responsiveness 
hanya dimensi Compliance yang dianggap sangat memuaskan. Bardasarkan kesimpulan di atas, sangat penting bagi 
suatu Bank untuk lebih meningkatkan pelayanan demi kepuasan nasabah sehingga mampu untuk bersaing di masa yang 
akan datang. 
Kata kunci : Dimensi kualitas layanan yang terdiri dari compliance, assurance, reliability, tangibles, empathy dan 
responsiveness, kepuasan pelanggan, tingkat kepentingan (Importance) dan tingkat kinerja (Performance) 
 
 
 
03311308 / MAGATA BIMO ABIYO 
ANALISIS MINAT BELI KONSUMEN TERHADAP SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO (SURVEI DI KECAMATAN 
DEPOK, SLEMAN YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Minat Konsumen terhadap Produk Motor Yamaha Mio, Survei di Kecamatan Depok, 
Sleman Yogyakarta.“ Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh sikap dan norma subjektif 
terhadap Produk Yamaha Mio serta variabel dominan yang mempengaruhi Produk Yamaha Mio. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 
96 responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner dan wawancara. Variabel penelitiannya adalah 
sikap konsumen (X1), norma subjektif (X2) dan minat (Y). Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis model 
Fishbein dan analisis Regresi Linear Berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi 
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 
For Windows 12.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Yamaha Mio adalah berjenis kelamin 
Perempuan sebesar 61,46% dan berusia 20 – 29 tahun sebesar 50%. Sedang norma subyektif dan variabel sikap 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat sebesar 21,7% dan sisanya 78,3% dipengaruhi variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Variabel Sikap merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 
Minat konsumen. Hal ini dapat dilihat pada koefisien determinasi parsial dari variabel Sikap (Ao) mempunyai nilai terbesar 
yaitu sebesar 0,359 dibandingkan dengan Norma Subyektif (SN) yang hanya mempunyai nilai 0,330. 
Kata Kunci: Pengaruh Sikap dan Norma subyektif serta variable dominan yang mempengaruhi produk. 
 
 
 
03311350 / WIDIYAWATI 
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK PEMUTIH "POND'S", 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Motivasi Konsumen Dalam Pembelian Produk Pemutih “Pond’s”. Penelitian ini dilakukan di 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan atribut yang 
paling dominan yang memotivasi konsumen dalam pembelian produk pemutih “Pond’s dan untuk menentukan perbedaan 
pemilihan atribut yang memotivasi konsumen dalam pembelian produk pemutih “Pond’s” berdasarkan karakteristik 
responden. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan metode kuantitatif. Hal ini bertujuan agar penelitian 
yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan 
instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS (Statstic 
Program For Sosial Science) versi 11.5. Populasi yang diteliti adalah mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Indonesia Yogyakarta yang menggunakan produk pemutih “Pond’s”. Sampel yang digunakan adalah 100 orang. 
Metode kuantitatif menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, Pengujian Hipotesis Uji F, Koefisien Determinasi dan 
Chi Square atau Kai Kuadrat. Penelitian ini ditinjau dari atribut motivasi konsumen yang terdiri dari Harga, Kemasan, 
Kualitas dan Merk.  Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa urutan atribut produk yang dominan 
mempengaruhi motivas pembelian produk pemutih Pond’s adalah atribut Kualitas (66%), urutan kedua adalah Harga 
(19%), urutan ketiga adalah Merk (11%) dan urutan keempat adalah atribut Kemasan (4%). Dan berdasarkan hasil 
analisis regresi linier berganda yang menggunakan pengujian uji F dapat diketahui bahwa atribut harga, kemasan, 
kualitas dan merk merupakan atribut yang memotivasi konsumen dalam pembelian produk pemutih Pond’s. 
 Dan terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan motivasi konsumen dalam pembelian produk pemutih Pond’s 
berdasarkan jenis kelamin, usia, dan penghasilan. Berdasarkan jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
motivasi konsumen dalam pembelian produk pemutih Pond’s pada atribut harga, kemasan, kualitas, dan merek 
berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan usia, terdapat perbedaan motivasi konsumen dalam pembelian produk pemutih 
Pond’s pada atribut merek. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan motivasi konsumen dalam pembelian produk 
pemutih Pond’s pada atribut harga, kemasan, dan kualitas berdasarkan usia. Berdasarkan penghasilan, terdapat 
perbedaan motivasi konsumen dalam pembelian produk pemutih Pond’s pada atribut harga. Dan tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan motivasi konsumen dalam pembelian produk pemutih Pond’s pada atribut kemasan, kualitas, 
dan merek berdasarkan penghasilan. 
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02311390 / FAUZAN RASMAN  
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN MEMILIH LEMBAGA PENDIDIKAN ELTI (ENGLISH LANGUAGE TRAINING 
INTERNATIONAL) DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang digunakan hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena 
itu bahasa Inggris merupakan bahasa yang penting dalam perkembangan globalisasi sekarang ini. Setiap orang dituntut 
untuk menguasai bahasa Inggris agar dapat mengikuti perkembangan dalam era globalisasi sekarang ini. 
Penelitian ini berjudul Analisis Motivasi Konsumen Dalam Memilih Lembaga Pendidikan ELTI (English Language Training 
International) di Yogyakarta, dengan tujuan mengetahui ada tidaknya perbedaan pemilihan atribut yang memotivasi 
konsumen dalam memilih lembaga pendidikan ELTI berdasarkan karakteristik mereka. Hal ini dimaksudkan agar 
perusahaan dapat memahami motivasi konsumen, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang 
dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid lembaga pendidikan 
ELTI di Yogyakarta dengan karakteristik jenis kelamin (pria dan wanita), usia (11-15 tahun, 16-19 tahun, dan 20-24 
tahun) dan tingkat pendidikan (SLTP, SMU, dan Perguruan Tinggi). Sampel yang diambil sebanyak 100 responden dengan 
menggunakan teknik convenience sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data primer yang didukung 
oleh data sekunder yang diperlukan baik melalui literatur maupun jurnal. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Chi Square (x²). Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pilihan atribut yang memotivasi 
konsumen dalam memilih lembaga pendidikan ELTI di Yogyakarta. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala 
ordinal, yaitu responden diminta untuk menyatakan pendapat tentang urutan pentingnya suatu obyek penelitian. 
Hasil dari penelitian ini adalah atribut tenaga pengajar yang berkualitas dan berpengalaman merupakan atribut yang 
paling memotivasi konsumen dengan karakteristik jenis kelamin wanita, usia 11-15 tahun, usia 16-19 tahun, tingkat 
pendidikan SLTP, dan tingkat pendidikan SMU. Atribut suasana belajar mengajar yang nyaman, kondusif, dan 
menyenangkan merupakan atribut yang paling memotivasi konsumen dengan karakteristik usia 20-24 tahun dan tingkat 
pendidikan Perguruan Tinggi. Atribut nama besar lembaga pendidikan (terkenal) merupakan atribut yang paling 
memotivasi konsumen dengan karakteristrik jenis kelamin pria. Terdapat perbedaan berdasarkan karakteristik konsumen, 
yaitu karakteristik jenis kelamin dan karakteristik tingkat pendidikan, sedangkan tidak ada perbedaan pada karakteristik 
usia. 
 
 
 
02311288 / RITA PRATIWI 
ANALISIS MOTIVASI PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMEN DI AMBARUKMO PLAZA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penulis mengadakan penelitian tentang “ANALISIS MOTIVASI PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMEN DI AMBARRUKMO 
PLAZA YOGYAKARTA” (Berdasarkan Jenjang Kebutuhan Maslow), dikarenakan, yang pertama untuk mengetahui 
hubungan antara karakteristik konsumen dengan variabel motivasi (berdasarkan Maslow) didalam pemenuhan kebutuhan 
konsumen konsumen di Ambarrukmo Plaza. Kedua untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara masing-masing 
variabel karakteristik konsumen dengan variabel motivasi (berdasarkan Maslow) dalam pemenuhan kebutuhan konsumen 
di Ambarrukmo Plaza. Ketiga untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam pemenuhan kebutuhan di 
Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan bagi konsumen yang berbelanja di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan konsumen di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta 
berdasarkan jenjang kebutuhan Maslow (Kebutuhan dasar atau fisilogis, Kebutuhan keamanan dan keselamatan, 
Kebutuhan sosial, Kebutuhan penghargaan, dan Kebutuhan aktualisasi diri). Rumusan Hipotesis yang pertama dalah 
Gender, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan tingkat pendapatan mempunyai pengaruh dengan variabel motivasi 
seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan 
kebutuhan aktualisasi diri dalam melakukan pemenuhan kebutuhan konsumen di Ambarrukmo Plaza. Kedua gender, usia, 
pendidikan terakhir, pekerjaan, dan tingkat pendapatan mempunyai hubungan yang erat dengan motivasi pemenuhan 
kebutuhan konsumen di Ambarrukmo Plaza yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 
kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ketiga faktor yang paling dominan mempengaruhi pemenuhan 
kebutuhan konsumen di Ambarrukmo Plaza adalah faktor ingin memenuhi kebutuhan penghargaan (prestise).. Penulis 
menggunakan alat analisis untuk membuktikannya yaitu Chi Kuadrat. Berdasarkan analisa kualitatif dan analisa 
kuantitatif maka hipotesis penelitian terbukti. Semoga hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta 
pengetahuan. Bagi Ambarrukmo Plaza, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi perusahaan. 
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03311383 / ADI TRIA SUMPENA 
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUASAAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN 
SEPEDA MOTOR MEREK HONDA DI KOTA YOGYAKARTA, 2007 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi pada penelitian ini mengambil judul Analisis Pengaruh Atribut Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam 
Menggunakan Sepeda Motor Merek Honda di kota Yogyakarta. Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adakah 
pengaruh yang diakibatkan oleh atribut harga, kualitas, fitur dan rancangan terhadap tingkat kepuasan konsumen, dan 
atribut produk manakah dari keempat atribut tersebut yang paling mempengaruhi kepuasan konsumen dalam 
menggunakan sepeda motor Honda. 
 Populasi yang dituju adalah responden yang memliki sepeda motor merek Honda di wilayah kotamadya yogyakarta 
dengan pengambilan sampel sebanyak 96 orang responden dan diambil berdasarkan metode judgmental convenience 
sampling. Peneliti menggunakan alat analisis regresi linier berganda untuk mengukur tingkat pengaruh dari setiap atribut 
produk yang melekat dalam sepeda motor merek Honda.  
Dari hasil uji regresi tersebut didapatkan bahwa setiap variabel memiliki pengaruh yang positif atau searah dengan 
kepuasan konsumen. Selain itu dengan menggunakan uji f menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 
atribut produk yang meliputi harga, kualitas, fitur, dan rancangan produk secara bersama – sama terhadap kepuasan 
konsumen dalam menggunakan  sepeda motor merek Honda di kota yogyakarta. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
probabilitas signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,00 yang merupakan nilai yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang 
telah ditentukan sebelumnya sebesar 0,05. Selanjutnya berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa rancangan produk 
merupakan atribut paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan sepeda motor Honda di kota 
yogyakarta. Berdasarkan hasil uji analisis data pada penelitian ini, saran–saran bagi perusahaan adalah perlunya 
penyusunan kembali konsep penjualan secara jelas agar produk yang dipasarkan benar–benar sesuai dengan positioning 
yang diharapkan. 
Kata Kunci : Atribut produk, Harga, Kualitas, Fitur, Rancangan, Kepuasan Konsumen 
 
 
 
03311290 / AHMAD RIFA'I 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA JASA LAUNDRY K 21 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas jasa pada laundry K-21 Yogyakarta, untuk mengetahui 
pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen pada jasa laundry K-21 Yogyakarta, dan untuk mengetahui dimensi 
kualitas jasa yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada jasa laundry K-21 Yogyakarta.  
Penelitian ini dilakukan di laundry K-21 Yogyakarta dengan sampel penelitian adalah konsumen yang menggunakan jasa 
laundry K-21 Yogyakarta yang diambil dengan teknik convinience sampling. Jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan kualitas jasa laundry K-21 Yogyakarta adalah baik yang ditunjukkan dengan rata-rata total 
sebesar 3,90. Hasil analisis data membuktikan bahwa kualitas jasa berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 
Laundry K-21 Yogyakarta. Besarnya pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen jasa Laundry K-21 Yogyakarta 
adalah sebesar 68,1%. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tangible, reliability, responsiveness, dan assurance 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dimensi empathy tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
konsumen jasa Laundry K-21 Yogyakarta. Dimensi tangible merupakan dimensi kualitas jasa yang paling berpengaruh 
dominan terhadap kepuasan konsumen jasa Laundry K-21 Yogyakarta.  
Kata kunci: kualitas jasa, kepuasan, laundry  
 
 
 
04311489 / MIFTAKHUS SURUR 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP LOYALITS KONSUMEN PADA PO. CITRA ADI LANCAR, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa terhadap Loyalitas Konsumen pada PO Citra Adi Lancar 
secara garis besar ini membahasa mengenai pengaruh dari atribut atibut yang membentuk loyalitas konsumen yaitu bukti 
langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 
orang konsumen yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Tehnik penarikan sampel menggunakan 
random sampling dengan cara convinence sampling, yaitu dengan memilih responden dengan cara cepat, dalam artian 
responden yang saat itu langsung ditemui oleh peneliti dalam hal ini penarikan sampling dilakukan dengan memilih 
konsumen yang saat itu sedang manggunakan jasa PO Citra Adi Lancar. Model analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah tingkat kesesuaian dalam analisis diagram kartesius terhadap 5 variabel loyalitas konsumen. 
Berdasarkan hasil analisis kesesuaian loyalitas meunjukkan bahwa sebagian besar konsumen merasa belum puas 
terhadap pelayanan jasa yang diberikan oleh PO Citra Adi Lancar. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata keseuaian adalah 
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sebesar 0,97. Kepuasan loyalitas tertinggi yang dirasakan konsumen pada PO Citra Adi Lancar terjadi pada atribut 
kehandalan, dimana tingkat kesesuaian sudah di atas 1. Atribut yang masih perlu dibenahi guna meningkatkan loyalitas 
adalah empati, karena tingkat kesesuaian pada variabel tersebut masih terlalu jauh dari 1. Dari hasil penelitian tersebut 
disimpulkan bahwa konsumen di PO Citra Adi Lancar merasa belum puas, hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata 
sebesar 0,97142. Angka rata-rata tersebut sudah mendekati 1 yang berarti sudah mendekati sempurna, hal tersebut 
menunjukkan masih adanya beberapa faktor yang masih perlu dibenahi oleh menajemen agar angka rata-rata jawaban 
responden mencapai sempurna 1. Diketahui pula bahwa atribut yang perlu diprioritaskan adalah prosedur pemesanan 
tiket (empati). 
Kata kunci : kualitas jasa, loyalitas konsumen 
 
 
 
04311202 / RICHA DWI JAYANTI 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN PADA PT. KERETA API PRMEKS 
(STUDI KASUS PADA KONSUMEN PENGGUNA JASA PRAMEKS DI YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Peneliti memilih tema Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT. Kereta Api 
Prameks karena peneliti melihat banyaknya masyarakat yang lebih menggunakan jasa kereta ini daripada yang lain. 
Sehingga peneliti mengangkat tema ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang 
diberikan terhadap kepuasan. Yang terdiri dari lima dimensi pelayanan jasa yaitu bukti langsung, kehandalan, jaminan, 
daya tanggap dan empati yag mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dan mengetahui dimensi manakah yang paling 
mempengaruhi kepuasan konsumen. Jenis penelitian ini adalah survey yang diberikan kepada pelanggan yang 
menggunakan kereta api prameks. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang pernah menggunakan 
kereta Prameks minimal dua kali. Sampel penelitian ini adalah 100 orang yang dianggap telah cukup mewakili populasi 
yang diteliti. Tekhnik penarikan sampel menggunakan metode non probability sampling dengan metode pengambilan 
sampel “judjement sampling” (merupakan suatu bentuk dari convenience sampling). Model analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, dan Analisa kuantitatif (Regresi Linier Berganda). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan anlisis kesesuaian kepuasan menunjukan bahwa diantara kelima 
dimensi pelayanan, kehandalan, bukti langsung, daya tanggap, jaminan, dan empati mempunyai pengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan pada PT. Kereta Api PRAMEKS secara simultan dan bermakna. Kualitas pelayanan kehandalan 
mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Kereta Api Prameks secara signifikan 
kemudian secara berturut-turut yaitu bukti langsung, daya tanggap, jaminan dan yang terakhir empati 
 
 
 
04311278 / SYARIFUDDIN SHODIQ 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT KARTU SELULAR PRABAYAR SIMPATI DI YOGYAKARTA, 
2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Latar balakang yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sikap konsumen terhadap atributi produk 
kartu selular prabayar simPATI di wilayah Yogyakarta berdasarkan karakteristik konsumennya. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui sikap konsumen terhadap atributi produk kartu selular prabayar simPATI dan untuk mengetahui perbedaan 
sikap konsumen berdasarkan karakteristik konsumennya. Dalam penelitian ini ditentukan populasinya adalah konsumen 
yang sedang menggunakan kartu selular prabayar simPATI di wilayah Yogyakarta. Metode pengambilan sampel yang 
dipakai adalah Acidential Sampling. Metode ini dilakukan dengan mencari dan memberikan angket untuk diisi, kepada 
konsumen pengguna kartu selular prabayar simPATI yang kebetulan dijumpai di lokasi penelitian dalam hal ini wilayah 
penelitan adalah yogyakarta, dengan menggunakan sampel sebanyak 96 responden. Metode yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah Model Sikap terhadap objek dari Fishbein dan Uji Kruskall Wallis untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan sikap dari masing-masing karakteristik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa keseluruhan responden mempunyai sikap positif terhadap 
atribut Jangkauan Sinyal, Mutu dan Kualitas Jaringan, Fasilitas Komunikasi, dan Pelayanan Pelanggan pada produk kartu 
selular prabayar simPATI. Sedangkan menurut hasil uji  perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristik 
menunjukkan terdapat perbedaan sikap berdasarkan karakteristik tertentu terhadap atribut produk kartu selular prabayar 
simPATI. 
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02311062 / ANANDA RAKA PUTRA 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT ZALAZA STUDIO GYM & MUSIC YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 

 
 
 
 
 
04311405 / DEDI 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT ZENKO TEKSTIL DI KOTA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sikap konsumen terhadap atribut produk Zenko tekstil Yogyakarta dan 
perbedaan berdasarkan karakteristik konsumen. Adapun lokasi penelitian ini di Zenko tekstil Yogyakarta dengan 
pengambilan sampel konsumen yang pernah membeli di Zenko tekstil Yogyakarta Variabel penelitian dengan 
karakterisatik konsumen yaitu jenis kelamin, terdiri dari laki-laki dan perempuan ; usia, terdiri dari 20-25 tahun, 26- 30 
tahun, dan 30 tahun keatas ; Pengeluaran Perbulan , terdiri dari kurang dari 500.000 per bulan, antara 500.000-
1.000.000 per bulan, dan lebih dari 1.000.000 per bulan. Atribut harga meliputi: harga jual produk sesuai dengan 
kualitas produk. Produk meliputi: merek yang ditawarkan bervariasi, motif yang ditawarkan beragam, warna yang 
ditawarkan bervariasi. Promosi meliputi: iklan yang ditawarkan menarik, potongan harga yang ditawarkan menarikData 
dan teknik pengumpulan data menggunakan uji validitas korelasi product moment dengan taraf signifikansi 5% dan uji 
reliabilitas dengan cronbach�s alpha coeffisient 0.60. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode 
penumpulan data kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non-probability sampling model 
convenience sampling dengan jumlah responden 96. 
Sedangkan analisis yang digunakan untuk menetapkan sikap konsumen dengan menggunakan metode Fishbein 
sedangkan untuk perbedaan sikap berdasarkan karakteristik konsumen menggunakan uji beda Kruskal-wallis dibantu 
menggunakan software SPSS 12. Hasil penelitian yang didapat bahwa berdasarkan jenis kelamin tidak terdapat 
perbedaan terhadap seluruh atribut yang ditawarkan; berdasarkan usia terdapat tidak ada perbedaan pada atribut yang 
ditawarkan ;berdasarkan pengeluaran perbulan menunjukkan tidak adanya perbedaan sikap. 
Kata kunci : sikap konsumen, atribut produk dan karakteristik konsumen. 
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00311449 / ATANG HIDAYAT 
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PADA PERUSAHAAN KERAJINAN CV PADANSARI KULONPROGO 
YOGYAKARTA, 2007 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Kota Yogyakarta merupakan kota pariwisata dan juga merupakan kota budaya dengan segala keindahan dan keajaiban 
obyek wisatanya, serta adat budayanya yang masih di junjung tinggi oleh masyarakatnya. Hal itu berpengaruh kepada 
pola pikir dan kreatuvitas masyarakatnya. Menyadari potensi wisata kota Yogakarta masyarakatnya yang mempunyai 
keahlian menghasilkan produk seni melihat ini sebagai peluang bisnis yang baik. Salah satunya masyarakat Kulonprgo 
dengan kerajinan tangannya. Bisnis ini memiliki tingkat persaingan yang sangat kompetitif, sehingga memerlukan 
strategi bisnis yang baik untuk bisa menghadapi persaingan. Dengan mengambil latar belakang masalah tersebut penulis 
mengambil judul Analisis Strategi Pemasaran pada Perusahaan Kerajinan C.V Pandan Sari Kulon Progo Yogyakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi bisnis perusahaan dan menetapkan strategi apa yang tepat bagi 
perusahaan dalam menghadapi persaingan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa matrik MDTI dengan 5 
skala. Langkah pada matrik MDTI adalah mengidentifikasi variabel internal dan variabel eksternal, memberikan penilaian 
masing - masing  variabel dan menentukan posisi perusahaan. 
Hasil dari analisa tersebut memperlihatkan bahwa variabel internal perusahaan bernilai tertimbang 3,50 dan nilai 
tertimbang eksternal perusahaan 3,71. Posisi perusahaan adalah berada di pertumbuhan selektif dengan kategori 
medium. Implementasi strateginya adalah memimpin berdasrkan segmen, memperbaiki kelemahan dan membangun 
keunggulan. 
 
 
 
 
 
02311083 / EKO HIDAYATUL FIKRI  
ANALISIS STRATEGI PT. MITRA ARTISTA INTER BUANA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR(STUDI 
KASUS PERUMAHAN MITRA LAND ESTATE YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berlatar belakang industri perumahan. Perusahaan yang diteliti adalah PT. Mitra Artista Inter Buana. 
Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis maka masalah yang dirumuskan adalah berada dimana posisi 
perusahaan saat ini serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk memperbaiki posisi bisnisnya. 
Variabel eksternal pada penelitian ini adalah perekonomian nasional, birokrasi perizinan, tingkat permintaan, daya beli 
konsumen, selera konsumen, persaingan, perkembangan infrastruktur, ketersediaan material bangunan, dan 
perkembangan teknologi.  Adapun variabel internal penelitian adalah lokasi, citra produk, variasi produk, fasilitas umum, 
pangsa pasar, promosi, penetapan harga, kualitas produk, pelayanan konsumen, kualitas sumberdaya manusia dan 
struktur modal. Sumber data dan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuisioner yang diberikan 
kepada kepala proyek, site manajer, manajer pemasaran, manajer keuangan dan manajer operasional. 
Penulis  menggunakan Matrik Daya Tarik Industri dan Matrik SWOT sebagai alat analisis dan untuk mengetahui indikator 
variabel internal yang berupa kekuatan serta kelemahan perusahaan dan indikator variabel eksternal yang berupa 
peluang serta ancaman perusahaan serta posisi bisnis dan strategi yang tepat bagi perusahaan. 
Dari hasil penelitian menunjukan perusahaan berada pada posisi pertumbuhan selektif pada Matrik Daya Tarik Industri 
dengan nilai tertimbang indikator variabel eksternal yang meliputi perekonomian nasional, birokrasi perizinan, tingkat 
permintaan, daya beli konsumen, selera konsumen, persaingan, perkembangan infrastruktur, ketersediaan material 
bangunan, dan perkembangan teknologi sebesar 3.8736 dan nilai tertimbang indikator variabel internal yang berupa 
lokasi, citra produk, variasi produk, fasilitas umum, pangsa pasar, promosi, penetapan harga, kualitas produk, pelayanan 
konsumen, kualitas sumberdaya manusia dan struktur modal sebesar 0.53. Artinya, unit usaha strategis tersebut 
memiliki peluang bisnis yang tinggi. Meskipun masih ada ancaman pada industri tersebut.  
Strategi bersaing yang tepat untuk diterapkan perusahaan agar posisi bisnisnya meningkat dengan menggunakan analisa 
SWOT, maka sebaiknya perusahaan melakukan strategi peningkatan kualitas dan citra produk, menambah variasinya, 
memperkuat pangsa pasar, memperluas promosi serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen, sekaligus 
memperkuat sumberdaya manusia dan permodalan perusahaan dan tidak kalah pentingnya adalah mengevaluasi harga 
dengan tawaran yang lebih kompetitif. 
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04311004 / SONI SUMARNO 
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES, PRODUCT FEATURE DAN HARGATERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 
PRODUK DISTRO MEREK OUVAL RESEARCH (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVER
SITAS ISLAM INDONESIA), Nopember 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen terhadap suatu produkdiperkirakan tidak jauh daripengaruh strategi
 pemasaranyang dilakukan oleh perusahaan. Dalam perkembangan pemasaran tidak lagimengarahpada fisik suatu produk
 tapi sudah melangkan pada intangible side suatu produk itu sendiri. Halini mengarah pada kekuatan merek. Total nilai su
atu merek dari berbagai katagori produk dan jasa terdiri dari tiga komponen. Komponen pertama adalah fisik suatu produ
kyang dapat di identifikasi dan bahkan ditiru oleh pesaing, kompenen ini biasa disebut product Features. Komponenyang 
kedua adalah komponen klasik yaitu harga. Sedangkan komponen yang ketiga adalah nilai intrisik yang diasosiasikan den
gan namamerek seperti image, kepercayaan, performa yang konsisten (the intangible) danlain sebagainya, komponen ini 
disebut dengan brand Images. Ketiga komponen tersebut mempengaruhi terhadap keputusan membeli yang dibuat konsu
men. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengetahui apakah ketiga komponen tersebut memberikan pengaruh yan
g positif dan signifkan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk distro merek Ouval Research, dimana penuli
s menggunakan mahasiswa FE UII sebagaiobyek penelitian. Hal tersebut dengan pertimbangan penulis menganggap soso
k mahasiswa merupakan konsumen yang pintar dan memiliki karateristik yang tersendiri, karena proses keputusanpembe
lian yang dilakukan oleh mahasiswa sangatlah menarik. Hal tersebut disebabkan referensi produk yang dimiliki oleh maha
siswa sangatlah luas, selain itu mahasiswa dihadapkan dengan jiwa muda yang selalu haus akan suatu produk tetapi disis
i lain dihadapkan pada masalah harga.   
Dalam memecahkan masalah tersebut penulis menggunakan pendekatan ilmu perilaku konsumen dan menggunakan anal
isis regresi bergana, uji serentak atua uji F, uji secara parsial atau uji t dan analisis koefisien determinasi berganda. Berd
asarkan hasil kuisoner dan wawancara yang dilakukan penulis guna memperoleh data yang dibutuhkan serta dengan pen
dekatan imu dan alat analisis tersebut dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang positif dari ketiga komponen yaitu Bran
d Images, Product Features dan Harga terhadap  keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan lebih lanjut ketika menguji hipo
tesa melalui hasil uji serentak atau uji F maupun uji secara parsial atau ui t yang membuktikan bahwa ada pengaruh  
yang positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari hasil analisis pula dapat diketahui bahwa komponen Pr
oduct Features memberikan pengaruh yang dominan tehadap keputusan pebelian. Sedangkan dari hasil analisis koefisien 
determinasi berganda didapat bawa ketiga komponen mempunyai hubungan yang sangat erat an memberikan pengaruh 
sebesar 67,6% terhadap keputusan pembelian.  
 
 
 
 
03311240 / ANDIKA ADI SAPUTRA 
ANALYSIS OF CUSTOMERS SATISFACTION IN RETAIL BANKING BUSINESS, CASE: BRI NORTH MAGELANG 
UNIT., 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
BRI North Magelang Unit as a Bank whose vision to provide the best service toward their customers is a Bank which 
becomes a leading commercial Bank that emphasizes on satisfaction of the customers because by comprehending the 
customers satisfaction, it can be a consideration for the bank to know how far performance provided to their customers. 
Data is obtained by Convenience Sampling Technique of 100 respondents as the customers of BRI North Magelang Unit. 
Hypotheses are tested by using SPSS program 15.0 which are Wilcoxon Signed Ranks Test Analysis  that is used to know 
whether if there is any significant different on customers satisfaction and Kruskall-Wallis Test Analysis that is used to 
know whether if there is any different on customers satisfaction based on customers characteristics or customers 
background. The result indicates that there is a significant different between performance and expectation perceived by 
the customers of BRI North Magelang Unit and based on respondent’s characteristics, indicates that there is no significant 
different between performance by the Bank and expectation by customers of BRI North Magelang Unit. 
By identifying the research results, it can be concluded that customers are satisfied enough with the performance 
provided by BRI North Magelang Unit, but it is a must for BRI North Magelang Unit as a leading commercial Bank to 
enhance their performance and maintain it to achieve higher customer satisfaction. 
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03311075 / KHURINGIN PRIMANDARI 
ENHANCING THE APPLICATION OF EXPERIENTIAL ELEMENT TO EMOTIONAL EXPERIENCE (THE CASE STUDY 
OF PRAMITA UTAMA CLINICAL LABORATORY), 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
As the change of economical environment, customers consume sometimes merely for fun, joy and pleasure instead of 
problems solving or specific product function. For consumers, clinical laboratory hopefully means more than place for 
check the health, but they also can get any new experiences. For most clinical laboratory, attracting customers to do the 
general check-up in routine can contribute a lot to revenues. In consequence, the purpose of this study is to explore the 
influence of experiential Elements, such as surprise, participation and immersion on emotional experience, and propose a 
model to depict the structural relationship among the experiential processes. 
To accomplish and analyze the causal relationship between those variables, the sample has been taken. The sample used 
in this research was 120 respondents who are the patients of Pramita utama clinical laboratory Yogyakarta. The sample 
taken is those who have experience. The questionnaire is used as the media to collect the information to analyze and 
evaluate hypotheses that have already been formulized before. The tools that use is multiple regression. 
The result from statistical test indicates that have ignificance effects of experiential elements (surprise, participation, 
immersion) on emotional experience. 
Among the three independent variables, Surprise appears to be the most significant independent variable that influences 
emotional experience  
 
 
 
 
 
03311300 / ANGGIT JALU WALISTYADI 
PENGARUH ATRIBUT IKLAN PRODUK SHAMPO MEREK CLEAR DI TELEVISI TERHADAP MOTIVASI KONSUMEN 
UNTUK MEMBELI., 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Pesatnya perkembangan periklanan di televisi, yang merupakan media penyalur informasi kepada masyarakat. 
Mendorong perusahaan untuk memperkenalkan produknya melalui iklan di televisi, agar informasi tentang produk 
perusahaan dapat diketahui oleh masyarakat umum. Kenyataan ini mendorong masyarakat untuk dimanjakan dengan 
banyak referensi tentang suatu produk, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen untuk 
melakukan pembelian. Banyak faktor yang dinilai berpengaruh dalam hal motivasi beli konsumen. Motivasi konsumen 
untuk membeli dapat tercipta dikarenakan adanya informasi yang konsumen dapatkan dari melihat iklan di televisi 
tentang suatu produk. Jika mereka mendapatkan informasi atau iklan yang positif terhadap suatu produk maka 
konsumen cenderung akan termotivasi untuk membeli. Jika informasi dari iklan ini negatif maka motivasi konsumen 
untuk membeli juga akan menurun. Dilatarbelakangi dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa iklan di televisi 
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap motivasi konsumen untuk membeli. Oleh sebab itulah penulis 
tertarik untuk menganalisis pengaruh atribut iklan produk shampo merek Clear di televisi terhadap motivasi konsumen 
untuk membeli.  Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah mengenai seberapa besar pengaruh iklan shampo clear di 
televisi terhadap motivasi konsumen di lingkungan mahasiswa Fakultas Ekonomi UII, baik itu pengaruh secara 
keseluruhan maupun secara parsial dari atribut iklan, yang terdiri dari pesan iklan, model iklan dan tampilan gambar atau 
koreografi. Target populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FE UII yang pernah menyaksikan iklan produk 
shampo merek Clear. Nonprobability judgmental sampling menjadi pilihan peneliti dalam desain pengambilan sampelnya, 
karena setiap sampel dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian. 
Dikarenakan penelitian ini mengambil sampel berdasarkan atas pertimbangan tertentu, yaitu mereka yang sudah pernah 
menyaksikan iklan produk shampo merek Clear. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode survey langsung 
kelingkungan mahasiswa FE UII dengan cara membagikan kuesioner kepada 96 responden.  
Alat analisis yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, regresi berganda, dan koefisien determinasi. Penelitian ini 
dilihat dari sudut pandang atribut iklan yang terdiri dari pesan iklan, model iklan dan tampilan gambar atau koreografi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis regresi berganda, atribut iklan secara bersama-sama memiliki 
pengaruh yang signifikan dan secara parsial juga berpengaruh yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 
parsial atribut iklan memiliki pengaruh terhadap motivasi konsumen untuk membeli shampo clear.  
Kata kunci : iklan dan motivasi konsumen untuk membeli 
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04311391 / NUNGKY RIVIERA M 
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH BANK MANDIRI GEJAYAN 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Purpose of this research is to know the influence of mount quality of service in physical appearance dimension (tangible), 
mainstay (reliability), comment (responsiveness), certainty (assurance), and emphaty with level satisfaction of Mandiri 
Gejayan Yogyakarta customer and also to know the dominant influence at service factor (tangible, reliability, 
responsiveness, assurance, emphaty). Research data obtained from spreading questioners result to 70 customers of 
Gejayan Yogyakarta , then data analyzed by using double linear regression analysis. This research find important result, 
that influence of mount quality service in physical appearance dimension (tangible) equal to 0.049, mainstay (reliability) 
equal to 0.047, comments (responsiveness) equql to 0.045, certainty (assurance) equal to 0,000, and emphaty 
(emphaty) equal to 0,001 to customer satisfaction of Mandiri Gejayan Yogyakarta. 
Key words: 1.Personal Needs, 2.Customer Expectation Service, 3.Total Quality Service, 4. Customer Satisfaction. 
 
 
03311229 / NIVO IRWANTO 
PENGARUH PENILAIAN TERHADAP ATRIBUT PRODUK PADA MOTIVASI KONSUMEN UNTUK PEMBELIAN 
MINUMAN SUPLEMENT PENAMBAH ENERGI EXTRA JOSS DI KECAMATAN POLANHARJO KLATEN, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Perilaku konsumen merupakan hal yang kompleks dan diperlukan suatu cara yang tepat untuk menanganinya. Konsumen 
adalah aset bagi perusahaan dan memberikan kepuasan kepada mereka menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar 
lagi. Informasi mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi sangat berarti bagi perusahaan. 
Penelitian dengan judul "Pengaruh Penilaian Terhadap Atribut Produk Pada Motivasi Konsumen Untuk Pembelian Minuman 
Supement Penambah Energi Extra Joss Di Kecamatan Polanharjo Klaten",bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh penilaian terhadap atribut produk pada motivasi konsumen untuk pembelian minuman supement penambah 
energi extra joss di kecamatan Polanharjo Klaten dan mengetahui atribut produk yang paling dominan mempengaruhi 
motivasi konsumen untuk pembelian produk yang bersangkutan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah 
ada pengaruh penilaian terhadap atribut produk pada motivasi konsumen untuk pembelian minuman suplement 
penambah energi extra joss di kecamatan Polanharjo Klaten dan atribut produk apakah yang paling dominan 
mempengaruhi motivasi konsumen untuk pembelian tersebut. Obyek yang diteliti adalah sebagian konsumen yang 
pernah menggunakan Extra Joss. Sedangkan atribut produk yang diteliti adalah Harga, Ukuran, Kemasan, Merek, Rasa 
dan Manfaat. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner atau angket yang disebarkan langsung kepada 
konsumen yang pernah menggunakan Extra Joss. Pengujian statistik dengan mengunakan analisis regresi berganda dan 
taraf signifikansi 5%. Dalam pengukuran motivasi konsumen untuk pembelian dilakukan dengan pengujian berdasarkan 
uji t dan uji f. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan uji f dan uji t diketahui bahwa variabel Harga, 
Ukuran, Kemasan, Merek, Rasa dan Manfaat secara bersamasama dan secara individu mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap motivasi konsumen untuk pembelian Extra Joss di Kecamatan Polanharjo Klaten. Sedangkan atribut 
produk Manfaat mempunyai pengaruh paling dominan terhadap motivasi konsumen pada pembelian. 
 
 
 
03311003 / DELITA HARJANTI 
PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN PADA ATRIBUT IKLAN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK MC. 
DONALD'S, 2007 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Dalam penelitian ini judul yang diambil adalah Pengaruh Persepsi Konsumen Pada Atribut Iklan Terhadap Minat Beli 
Konsumen Produk Mc.Donald’s. Tujuan Penelitian dengan judul tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh bintang 
iklan, slogan iklan, serta ilustrasi iklan terhadap minat beli konsumen pada produk Mc.Donald’s dan untuk mengetahui 
atribut iklan yang paling dominan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk Mc.Donald’s yang terdiri dari 
bintang iklan, slogan iklan, dan ilustrasi iklan. Karakteristik responden yang diukur berdasarkan Jenis Kelamin, daerah 
asal, Status tempat tinggal, Pendapatan per bulan, Masalah yang di identifikasi dalam penelitian ini yaitu Pertama, 
Apakah persepsi konsumen bintang iklan, slogan iklan, serta ilustrasi iklan berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
beli konsumen pada produk Mc.Donald’s. Kedua, Atribut apakah diantara bintang iklan, slogan iklan, serta ilustrasi iklan 
yang paling dominan berpengaruh terhadap minat beli konsumen Mc.Donald’s. Penelitian ini mengambil lokasi wilayah di 
kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dengan populasi mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pernah 
melihat iklan Mc. Donald’s. Dengan sampel sebanyak 96 responden.  
Pengukuran dalam penelitian ini berdasarkan penilaian konsumen yang diperoleh dari kuesioner yang kemudian di 
analisis dengan analisis regresi linier berganda, Uji F, Uji t, koefisien determinasi berganda, koefisien determinasi parsial.  
Dari hasil analisis diketahui bahwa diantara ketiga variabel (bintang iklan, slogan iklan, dan ilustrasi iklan) secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen dengan melihat F hitung sebesar 
36,163 dan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Dan secara parsial, dengan probabilitas signifikansi < 0,05.  
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02311203 / MULYA WAHYU SANTOSA 
PENGARUH STRATEGI MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PADA RUMAH KOPI 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Latar belakang dalam skripsi ini adalah Rumah Kopi sebagai kedai kopi yang pertama kali yang ada di Yogyakarta, dan 
dengan adanya persaingan bisnis yang semakin ketat, Rumah Kopi masih dapat meningkatkan produk serta 
mempertahankan keberhasilan yang diperoleh hingga kini. Sedangkan permasalahan dalam skripsi ini adalah strategi 
marketing mix mana saja yang dilakukan oleh Rumah Kopi Yogyakarta, bagaimana kontribusi masing-masing variabel 
marketing mix terhadap pengambilan keputusan pembelian produk pada Rumah Kopi dan apakah terdapat variabel yang 
mempunyai kontribusi paling dominan dalam pengambilan keputusan pembelian di Rumah Kopi. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui variabel marketing mix mana saja yang dilakukan oleh Rumah Kopi Yogyakarta, untuk mengetahui dari 
masing–masing variabel marketing mix terhadap keputusan pembelian produk di Rumah Kopi Yogyakarta dan untuk 
mengetahui variabel manakah yang mempunyai konstribusi paling besar terhadap keputusan pembelian produk di Rumah 
Kopi Yogyakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuisioner yang 
disebarkan pada 100 responden dan wawancara kepada manajer Rumah Kopi untuk menjawab permasalahan pertama. 
Sedangkan metode pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan uji t dan uji F serta koefisien 
determinasi untuk menjawab permasalahan kedua dan ketiga. 
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa Rumah Kopi telah melakukan strategi marketing mix yang terdiri dari 
variabel produk, harga, tempat/distribusi dan promosi dalam usahanya untuk meningkatkan keputusan pembelian produk 
pada Rumah Kopi Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan regresi berganda, uji t dan uji F 
dapat disimpulkan bahwa variabel produk, harga, tempat/distribusi dan promosi mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian pada Rumah Kopi Yogyakarta.  
Sedangkan pengujian hipotesis menunjukkan variabel yang dominan dan memberikan kontribusi paling tinggi digunakan 
koefisien determinasi parsial (r 2 ). Nilai determinasi yang paling besar diketahui bahwa variabel produk (X1) mempunyai 
r 2 yang paling besar yaitu 17,7% dibandingkan dengan variabel harga (X2) sebesar 10,4%, variabel tempat/distribusi 
(X3) sebesar 15,4%, dan variabel promosi (X4) sebesar 4,4%. Dengan demikian untuk variabel produk (X1) mempunyai 
pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan pembelian pada Rumah Kopi Yogyakarta. 
 
 
 
 
02311102 / GULAM ADITYA 
RELIGIOSITY INFLUENCES ON SHOPPING ORIENTATION, STORE ATTRIBUTES, AND STORE PATRONAGE ON 
SHOPPING PRODUCT A PT KRAKATAU STEEL CASE, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Although culture and sub cultural norms have been subjected to increased scrutiny in recent years as explanatory 
constructs for various dimensions of consumer behaviors, religion as a subsystem of culture has received only slight 
attention in the marketing literature. The purpose of this study was to examine the religious influences on some selected 
aspects of consumer behaviors. Utilizing consumer behaviors model of retail patronage as a framework, religious 
influences on the following aspects of consumer behaviors were examined: shopping orientation, store attribute 
importance and store patronage. Differ from previous research; religion was viewed from one perspectives namely 
religiosity or religious commitment. Religious commitment is the degree in which beliefs in specific religious values and 
ideals are espoused and practiced by an individual.  
Fieldwork for this study was carried out in Krakatau Steel ltd where the employee populace contains influential effect on 
its surrounding environment behaviors. Islam was used as basic religion on the research. The research data was collected 
by means of a survey through a structured questionnaire. Out of one hundred respondents targeted, eighty seven 
questionnaires were deemed usable for statistical analysis. Statistical tests were calculated using statistical procedures of 
SPSS version 16. The main statistical techniques used include analysis of variance (ANOVA), and simple linear regression 
analysis.  
Findings indicated significant differences between religiosity in the areas of shopping orientation, and store attributes. The 
usefulness of religious variables was further tested using simple linear regression analysis. Results indicated that when 
the effects of other predictor variables were explicitly controlled (i.e. held constant) during the regression analysis, 
religiosity appeared having no influence toward shopping orientation, store orientation, and store patronage.  
Overall, findings indicated that consumer religiosity does no significant effects in predicting aspects of consumer activities. 
Thus it is suggested that religiosity variable should be given consideration in future patronage behaviors model building 
and research efforts for there many possibility within religiosity in religious marketing. The implications of these results 
for theories of consumer behaviors along with the practical implications of the findings were discussed and opportunities 
for future research were provided. 
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03311189 / SURYONO HASTA W 
THE EFFECTS OF EXTRINSIC PRODUCT CUES ON CUSTOMER PERCEPTION OF QUALITY THE CASE STUDY OF 
ADIDAS AND SPECS IN YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
This research has been conducted in order to assess the effect of extrinsic cues to the customer perception of quality. The 
theoretical concept of extrinsic cues influence toward customer perception of quality will be based on the research which 
has been executed by Teas R Kenneth and Agarwal Sanjeev (2000) titled The Effects of Extrinsic Product Cues on 
Consumers' Perceptions of Quality, Sacrifice, and Value. In this research, product mentioned is the product of Adidas and 
Specs. To accomplish and analyze the causal relationship between those variables, the sample has been taken. The 
sample used in this research was 150 respondents who are the economic under graduate students of UGM, UPN and UII. 
The sample taken is those who have experience and recognize product selected. The selected products are sport shoes 
brand of Adidas and Specs. The questionnaire is used as the media to collect the information to analyze and evaluate 
hypotheses that have already been formulized before. The result from statistical test indicates that the significance effects 
of extrinsic cues from the Adidas products toward customer perception of quality influenced by brand name, store name 
and country of origin. Meanwhile the statistical test result from the Specs products indicated that the significance effects 
of extrinsic cues toward customer perception of quality influenced by store name and country of origin. 
 
 
 
03311010 / RATRI PARAMITA 
THE INFLUENCE OF INVOLVEMENT TYPE OF CONSUMER TO TRUST OF BRAND PARAMEX IN JOGJAKARTA, 
2008 
Pembimbing: Al Hasin Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
The existing literature on costumer’s involvement has been focused on the high low involvement in purchase decision 
making. Only few literature discuss the role of brand trust as a mediating variable in consumer purchase decision. 
Recently economic activities was supported by science and technology, every company was challenging to attack the 
costumer, the company also improve the quality the product and makes innovation product but sometimes they did not 
focus on the involvement of the costumer that can influence purchase decision , they only focus on increasing the sales of 
the product it self .It’s must be mutual exchange between costumer and producer , producer have to build good image of 
the company and to positioning the brand in costumer mind to get the costumer trusty. Normative involvement , 
subjective risk involvement, situational involvement , long range involvement are the part of costumer behavior that 
based on the costumer feeling , trust and believe , ego and its influence the trust of brand. So the purpose of this study is 
analyzing the normative involvement, situational involvement, subjective involvement and long range involvement to get 
trust of brand by the customer and to know the trust of brand that can influence of the purchase decision To understand 
and analyze the causal relationship between those variables, the sample has been taken. The sample used in this 
research was 100 respondents who are consumer that consumes headache drug that is called Paramex in Sub-District 
(Kelurahan) Condong Catur for the faction of middle down, while the middle up is used of sample in MBS housing that 
consumes drug headache that is called Paramex. The sample taken is those who have experience in using headache 
medicine or already used Paramex medicine. The questionnaire is used as the media to collect the information to analyze 
and evaluate hypotheses that have already been formulized before in my thesis. The methodology that I takes are 
regression and multiple correlation ,t Test, validity and reability , descriptive analysis. 
The result from statistical test show that normative involvement ,situational involvement, long range involvement, 
subjective involvement and long range involvement, purchase decision influence the trust of brand. 
Keyword : Trusty , Involvement type , purchase decision 
 
 
 
02311025 / PRATYANGGA WICAKSANA 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA STUDIO MUSIK 
FLUTEN YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Al Hasin, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen pada 
studio musik Fluters Yogyakarta. Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa yaitu mengetahui 
bagaimana kualitas jasa pada studio musik Fluters Yogyakarta, mengetahui apakah kualitas jasa berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen pada jasa studio musik Fluters Yogyakarta, dan mengetahui dimensi kualitas jasa yang mana yang 
paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada jasa studio musik Fluters Yogyakarta. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan jasa studio musik Fluters Yogyakarta. 
Adapun sampel yang digunakan adalah 100 orang konsumen yang telah menggunakan jasa studio musik Fluters di 
Yogyakarta. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Analsisis secara 
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deskriptif dilakukan dengan cara mencari rata-rata. Penghitungan rata-rata digunakan untuk mengetahui skala interval 
dari distribusi kriteria pendapat berdasarkan penggunaan skala likert. Metode kuantitatif yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji F, uji T dan uji beta. Hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan sebuah persamaan 
garis regresi dengan masing-masing koefisien regresi bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa dimensi dalam kualitas 
pelayanan yang terdiri tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty yang mempunyai hubungan yang 
positif dengan kepuasan konsumen yang menggunakan jasa studio musik Fluters di Yogyakarta. Dari hasil uji F 
menunjukkan bahwa ada pengaruh positif secara bersama-sama kelima dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen yang menggunakan jasa studio musik Fluters di Yogyakarta. Hasil uji T menunjukkan bahwa pada dimensi 
tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 
yang menggunakan jasa studio musik Fluters di Yogyakarta. Dimensi tangibles merupakan dimensi yang paling besar 
pengaruh positifnya terhadap kepuasan konsumen yang menggunakan jasa studio musik Fluters di Yogyakarta, hal ini 
diketahui berdasarkan hasil uji beta. 
 
 
 
05311297 / GALIH PURNOMO 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA CAFE KOPIKOPI DI 
SAGAN YOGYAKARTA, November 2008 
Pembimbing: Al Hasin, Drs., MBA. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Pada Café kopikopi di Sagan 
Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
kosumen dan dimensi kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada 
konsumen Café kopikopi di Sagan Yogyakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling 
dimana sampelnya adalah konsumen Café kopikopi yang pernah berkunjung minimal 2 kali. Sampel yang 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 menggunakan program SPSS 
12 dan analisis datanya menggunakan analisis regresi beganda, determinasi berganda, dan determinasi parsial serta uji 
asumsi klasik yang 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 
tangible dan responsiveness berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Café kopikopi di Sagan Yogyakarta, 
sedangkan dimensi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adalah dimensi tangibles. 
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen 
 
 
 
03311449 / SYAHRUL A'LIM 
ANALISIS KEPERCAYAAN KONSUMEN PADA SALES PROMOTION GIRL (SPG) MRLBORO MIX 9 DI KOTA 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian berjudul ”Analisis Kepercayaan Konsumen Pada Sales Promotion Girl (SPG) Marlboro Mix 9 Di Kota Yogyakarta” 
ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh karakteristik tenaga penjual yang terdiri dari keahlian tenaga penjual, 
niat tenaga penjual, dan kesukaan, karakteristik konsumen yang terdiri dari kepercayaan disposisi dan pengetahuan 
konsumen, dan karakteristik organisasi yang terdiri dari kepercayaan pada perusahaan terhadap kepercayaan konsumen 
pada sales promotion girl (SPG) Marlboro Mix 9, serta mencari variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 
kepercayaan konsumen pada sales promotion girl (SPG) Marlboro Mix 9.  Penelitian ini membahas tentang arti penting 
kepercayaan konsumen, yaitu bagaimanakah yang dapat membuat konsumen merasa percaya dan loyal kepada tenaga 
penjual. Objek yang diteliti adalah konsumen yang pernah ditawari sales promotion girl (SPG) Marlboro Mix 9. Sedangkan 
variabel yang diteliti adalah keahlian tenaga penjual, niat tenaga penjual, kesukaan, kepercayaan disposisi, pengetahuan 
konsumen, dan kepercayaan pada perusahaan. Data yang digunakan adalah data primer melalui angket/ kuesioner yang 
disebarkan langsung kepada konsumen yang sedang berada ditempat sales promotion girl (SPG) Marlboro Mix 9 
menawarkan produknya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 96 orang. Metode pengujian statistik 
dengan menggunakan uji Regresi Linier Berganda dengan taraf signifikansi 0,05. Dalam mengambil keputusan dilakukan 
dengan uji 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 keahlian dan niat tenaga penjual berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepercayaan konsumen pada sales promotion girl (SPG) Marlboro Mix 9. Selain itu ditemukan bahwa 
variabel keahlian tenaga penjual merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada 
sales promotion girl (SPG) Marlboro Mix 9. 
Kata Kunci: kepercayaan konsumen pada tenaga penjual, Uji t dan Uji F 
 
 
 



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 

PERPUSTAKAAN FE-UII                                                                                                                        24  
 

04311410 / SITI ANISAH FEBRIYANI 
ANALISIS KEPUASAAN PELANGGAN PADA PT TELKOM CABANG KOTA BARU YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan pada PT Telkom Cabang Kota Baru Yogyakarta. Penelitian dilakukan di PT 
Telkom Cabang Kota Baru Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen 
setelah menerima jasa pelayanan PT Telkom Cabang Kota Baru Yogyakarta dan untuk mengetahui perbedaan tingkat 
kepuasan konsumen PT Telkom Cabang Kota Baru 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.  
Populasi yang diteliti adalah konsumen (pelanggan PT Telkom Cabang Kota Baru Yogyakarta). Sampel yang digunakan 
sebanyak 96 orang. Metode sampel digunakan dalam penelitian ini Converience Sampling dan metode statistik yang 
digunakan adalah Uji Pertanda Wilcoxon dan Uji beda jenjang Kruskal Wallis.  
Berdasarkan hasil uji Wilcoxon, 15 atribut yang ditawarkan oleh PT Telkom Cabang Kota Baru Yogyakarta terdapat 8 
atribut yang terbukti non signifikan terhadap kepuasan konsumen. Artinya nilai kinerja pada 8 atribut tersebut tidak 
berbeda secara signifikan dengan harapan konsumen. Kepuasan tertinggi ada pada atribut staf dapat dipercaya dengan 
gap sebesar 0,11, sedangkan kepuasan terendah terjadi pada atribut penanganan gangguan dengan gap -0,48. Pada 
pengujian Kruskal Wallis terdapat atribut yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan kepuasan konsumen 
berdasarkan karakteristik konsumen.  
 
 
 
 
03311005 / DIMAS LUKISETYAWAN 
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN DI BANK BNI CABANG YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Kepuasan Konsumen di Bank Bni Cabang Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Bank BNI 
cabang Yogyakarta jalan Trikora No.1. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen setelah 
menerima pelayanan di Bank BNI dan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan pengguna jasa berdasarkan 
karakteristik konsumen. Populasi yang diteliti adalah nasabah Bank BNI Yogyakarta yang sedang melakukan transaksi. 
Sample yang digunakan 96 orang. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah Convenience Sampling. Metode 
statistik yang digunakan adalah uji peringkat bertanda Wilcoxon dan uji beda jenjang Kruskal Wallis. Berdasarkan uji 
Wilcoxon dari enam belas atribut yang ditawarkan terdapat tiga atribut yang terbukti secara signifikan terdapat 
perbedaan antara kinerja dengan harapan. Kepuasan nasabah tertinggi pada atribut produk yang ditawarkan Bank BNI 
sangat lengkap, dan kepuasan nasabah terendah terjadi pada atribut memiliki tempat parkir yang luas. Pada pengujian 
Kruskal Wallis terdapat satu atribut yang menunjukkan perbedaan yang signifikan berdasarkan karakteristik konsumen. 
 
 
 
07311248 / EKA SULISTYAWATI NURITASARI 
ANALISIS MINAT BELI KONSUMEN TERHADAP SEPEDA MOTOR SKUTIK HONDA BEAT SETELAH MELIHAT 
IKLANNYA DI TELEVISI, 16 Desember 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini untuk mengidentifikasikan pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap minat beli sepeda motor skutik 
Honda Beat, selain itu juga ingin menjelaskan pengaruh yang dominan antara sikap konsumen dan norma subyektif 
terhadap minat beli sepeda motor skutik Honda Beat. Sikap dilihat dari variabel keyakinan terhadap prilaku dan evaluasi 
konsumen, tiap-tiap variabel sikap tersebut terdiri dari 9 atribut. Sedangkan norma subyektif dilihat dari variabel 
keyakinan terhadap referen dan motivasi dari referen, setiap variabel terdiri dari 4 atribut. Penelitian ini menggunakan 
teori reasoned action model, dalam metode analisis data, penulis menggunakan analisis Fishbein, agar penulis dapat 
mengetahui pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap minat beli maka digunakan alat analisis regresi linier 
berganda. Dengan uji hipotesis menggunakan koefisisen determinasi ganda dan parsial yang didukung oleh uji Fdan uji t 
Populasi penelitian merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dengan jumlah sempel 96 
orang. Data yang didapat dari penyebaran angket terhadap responden yang sudah melihat iklan sepeda motor skutik 
Honda Beat akan tetapi belum membeli Hasil penelitian dengan analisis regresi menunjukkan ada pengaruh positif sikap 
konsumen dan norma subyektif terhadap minat beli sepeda motor skutik Honda Beat. Secara parsial variabel sikap 
memberikan pengaruh yang tidak bermakna, sehingga tidak perlu digunakan untuk menganalisis minat beli. Sesuai 
dengan analisis Fishbein sikap konsumen terhadap sepeda motor skutik Honda Beat positif, sedangkan norma subyektif 
terhadap sepeda motor skutik Honda Beat negatif. Secara keseluruhan konsumen menyatakan tidak minat membeli 
sepeda motor skutik Honda Beat. 
Key word : Minat Beli, Sikap, Norma Subyektif 
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01311160 / EKO SANTOSO 
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON SELULER DI MACELL GEJAYAN, Oktober 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini ingin menganalisis motivasi konsumen dalam membeli telepon seluler di Macell seluler Gejayan. Atribut 
yang diteliti meliputi merek, harga, fitur, garansi, layanan purna jual, pelayanan, variasi produk, dan fasilitas. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemilihan atribut yang memotivasi konsumen untuk membeli 
telepon seluler di Macell Gejayan Yogyakarta, berdasarkan karakteristiknya yaitu gender, usia, dan penghasilan dan 
atribut mana yang paling dominan berdasarkan karakteristik demografinya. Sampel penelitian adalah konsumen di Macell 
yang sedang membeli yaitu sebanyak 96 orang. Metode analisis yag digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis chi 
square. Hasil penelitian diketemukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada atribut-atribut yang memotivasi 
konsumen dalam membeli telepon seluler di Macell Gejayan Yogyakarta berdasarkan usia. Berdasarkan gender dan 
penghasilan, terdapat persamaan atribut-atribut yang memotivasi konsumen dalam membeli di Macell berdasarkan 
karakteristiknya. Pria dan tingkat penghasilan diatas Rp 2.500.000 mempunyai kecenderungan sama dalam pemilihan 
atribut utama yang dapat memotivasi mereka dalam membeli telepon seluler di Macell Gejayan, yaitu merek. Sedangkan 
untuk wanita dengan tingkat penghasilan kurang dari Rp 1.500.000 dan antara Rp 1.500.000 sampai Rp 2.500.000 
mempuunyai kecenderungan sama dalam pemilihan atribut utama yang dapat memotivasi mereka dalam membeli 
telepon seluler di Macell Gejayan Yogyakarta, yaitu harga. 
Kata kunci : motivasi, karakteristik demografis 
 
 
 
04311268 / HARYO NAROTOMO 
ANALISIS PENGARUH IMAGE KUALITAS JASA DAN KEPUASAAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK 
SYARIAH MANDIRI CABANG CIK DITIRO YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengambil judul “ Analisis Pengaruh Image, Kualitas Jasa dan Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah Bank 
Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini dilatar belakangi dengan berkembang pesatnya 
perekonomian syariah di Indonesia, oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara kualitas jasa 
dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah dengan memperhitungkan efek dari image bank tersebut. Variabel image yang 
ditonjolkan adalah perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cik Di Tiro dan mengambil 96 
nasabah yang telah melakukan transaksi sebagai sample dengan menggunakan metode convenience sampling. 
Model penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T dengan taraf 
signifikansi 5% dan uji asumsi klasik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bebas yaitu image, kualitas 
jasa dan kepuasan terhadap variable terikat yaitu loyalitas Hasil penelitian menunjukan bahwa variable image, kualitas 
dan kepuasan secara significant mempengaruhi loyalitas nasabah. Oleh karena itu dengan menyediakan SDM yang 
berkualitas yang mampu memberikan pelayanan secara tepat, akurat dan dapat memuaskan nasabah merupakan hal 
yang penting dalam mempertahankan loyalitas nasabah. 
Keyword : Image, kualitas jasa, kepuasan dan Loyalitas 
 
 
 
 
05311365 / FAJAR ADHITOMO 
ANALISIS PENGARUH INTERAKSI PERSONAL, ASPEK FISIK, DAN VARIASI KERAGAMAN PRODUK TERHADAP 
KEPUASAN KONSUMEN TOKO PEMBANTU YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Interaksi Personal, Aspek Fisik, dan Variasi Keragaman Produk terhadap 
Kepuasan Konsumen Toko Pembantu Yogyakarta”. Secara garis besar, penelitian ini membahas pengaruh positif dari 
interaksi personal, aspek fisik, dan variasi keragaman produk yang telah diberikan oleh pihak Toko Pembantu Yogyakarta 
untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Populasi yang diteliti adalah seluruh konsumen Toko Pembantu 
Yogyakarta. Sedangkan, sampel yang digunakan adalah sebanyak 96 orang. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini 
menggunakan teknik sampling nonprobabilita, yaitu dengan sampel mudah (convenience sampling). Sampel dalam 
penelitian ini adalah para konsumen Toko Pembantu yang telah selesai berbelanja. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan menggunakan kuesioner. Variabel yang digunakan adalah interaksi personal, aspek fisik, dan variasi keragaman 
produk sebagai variabel independen dan kepuasan konsumen sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data dan 
analisis menggunakan analisis regresi linear, analisis uji asumsi klasik statistik, dan analisis determinan. Pengujian 
hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan, untuk mengukur validitas dan realibilitas 
kuesioner digunakan rumus Product Moment dan Koefisien Cronbach Alpha. Selanjutnya, dalam menguji hasil penelitian, 
digunakan alat bantu berupa program olah data SPSS version 12. Hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa variabel 
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interaksi personal, aspek fisik, dan variasi keragaman produk memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 
Dengan menggunakan uji koefisien determinasi parsial, diketahui bahwa variasi keragaman produk merupakan variabel 
paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen yang berbelanja di Toko Pembantu Yogyakarta. Sedangkan, interaksi 
personal merupakan variabel paling kecil pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen Toko Pembantu Yogyakarta dalam 
berbelanja.  
Kata kunci : interaksi personal, aspek fisik, variasi keragaman produk, dan kepuasan konsumen. 
 
 
 
04311483 / FARAH APRILIA FAISAL 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA PT.KERETA API INDONESIA TERHADAPKEPUASAN KONSUMEN 
KERETA API EKSEKUTIF ARGOWILIS, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa PT. Kereta Api Indonesia Terhadap Kepuasan Konsumen Kereta Api 
Argowilis. Penelitian ini dilakukan didalam kereta api Argowilis yang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kualitas jasa yang diberikan di kereta api Argowilis dan seberapa besar 
tingkat kepuasan penumpang setelah merasakan pelayanan (jasa). Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik dan 
deskriptif. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat memperoleh hasil yang akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. 
Populasi yang diteliti adalah penumpang yang pernah melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api Argowilis 
jurusan Yogyakarta-Bandung. Sample yang digunakan sebanyak 96 responden dengan metode convenience sampling. 
Metode pengolahan dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis 
mengenai pengaruh dimensi-dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan penumpang. Penilaian statistik dilakukan dengan 
menggunakan instrument kuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS12. Dari 
hasil penelitian menunjukan bahwa kelima dimensi yaitu realibility, responsiveness, assurance, empaty, dan tangible 
berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan penumpang kereta api Argowilis . Sedangkan dimensi yang paling 
berpengaruh adalah realibility. Kata kunci : Kualitas Jasa, Kepuasan Konsumen.  
 
 
 
04311081 / ARI WIDYA KUSUMA 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS NASABAH PADA PT. BANK 
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG CIK DI TIRO YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah pada PT. Bank 
Rakyat Indonesoa (PERSERO) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta. Penelitan dilakukan di Bank Rakyat Indonesi kantor 
cabang Cik Di Tiro Yogyakarta untuk mengetahui pengaruh antara kualitas jasa, kepuasan nasabah, dan loyalitas nasabah 
dengan membandingkan ketiga variable tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan statistik. Hal ini 
dilakukan bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode 
deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan 
pertanyaan kepada responden yang berjumlah 36 pertanyaan untuk selanjutnya dijawab sesuai dengan masalah yang 
ada, data berupa jawaban pertanyaan yang diajukan dalam angket, dan selanjutnya kuesioner diolah menggunakan 
bantuan software komputer SPSS 11,5. 
Populasi yang diteliti adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dan 
sampel yang digunakan berjumlah 96 responden. Metode statistik pengolahan data dan analisis menggunakan analisis 
regresi sederhana, regresi berganda, determinasi ganda dan parsial serta uji asumsi yang terdiri dari uji 
heteroskedastisitas, multikolinieritas, linieritas data, dan normalitas data. Uji ini dilakukan agar model regresi yang 
dihasilkan tidak mengalami pembiasan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analsis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas jasa terhadap kepuasan nasabah. (2) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
kualitas jasa terhadap loyalitas nasabah. (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas jasa dan kepuasan 
nasabah terhadap loyalitas nasabah baik secara parsial dan simultan. (5) Terdapat pengaruh langsung antara kualitas 
jasa terhadap loyalitas nasabah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung antara kualitas jasa terhadap 
loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen. Oleh karena itu diharapkan PT. Bank Rakyat Indonesoa (PERSERO) Tbk. 
Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta untuk lebih mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa yang diberikan untuk 
menjaga dan menambah rasa puas nasabah agar nantinya loyalitas nasabah terhadap pihak bank dapat lebih besar 
nilainya. 
Kata kunci : Kualitas jasa, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen. 
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05311024 / DWI SAGITA MAHANANI 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PENABUNG PT. BANK BRI 
CABANG PURWODADI GROBOGAN, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Penabung PT. BRI Cabang 
Purwodadi Grobogan”. Penelitian dilakukan di BRI Cabang Purwodadi Grobogan.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menetapkan adanya pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan dan loyalitas penabung Bank BRI baik secara serempak 
maupun parsial. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik convenience sampling 
yaitu pengambilan sampel responden dari sampel atau orang atau penabung yang ditemui dan baru saja selesai 
melakukan transaksi di Bank BRI Cabang Purwodadi Grobogan. 
Sampel yang digunakan adalah sebanyak 96 orang responden. Penulis menggunakan metode interview (wawancara) dan 
survey dengan menggunakan kuesioner. Variable penelitian yang digunakan adalah kualitas jasa dan kepuasan yang 
meliputi Keandalan (reliability), jaminan (assurance), daya tanggap (responsiveness), empati (empaty), dan bukti 
langsung (tangibles) sebagai variabel bebas atas loyalitas penabung sebagai variabel terikat. Metode pengolahan data 
dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, determinasi berganda, determinasi parsial serta uji asumsi klasik 
yang terdiri dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji normalitas data. Uji ini dilakukan agar model regresi yang 
digunakan tidak bias. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan Uji t dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk 
mengukur validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan kuesioner, maka rumus Product Moment dan Cronbach 
Alpha menjadi pilihan.Untuk menguji hasil penelitian, peneliti menggunakan alat Bantu yaitu program SPSS 12. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis dari regresi linier berganda model 1 terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kualitas jasa terhadap kepuasan penabung di Bank BRI Cabang Purwodadi Grobogan baik secara 
serempak maupun parsial, hasil analisis dari regresi linier berganda model 2 menunjukkan bahwa kepuasan penabung 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas penabung baik secara serempak maupun parsial, sedangkan pada 
regresi linier berganda model 3 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas jasa dan 
kepuasan penabung baik secara serempak maupun secara parsial terhadap loyalitas penabung. 
Berdasarkan Uji Kruskal Wallis menunjukkan ada perbedaan penilaian penabung terhadap dimensi reliability, assurance, 
dan loyalitas penabung berdasarkan jenis kelamin dan terdapat perbedaan penilaian penabung pada dimensi 
responsiveness berdasarkan tingkatan usia. 
Kata Kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan dan Loyalitas 
 
 
 
 
05311298 / SITI NUR ISFATUL AFWANNA 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN DEBITUR KPR BANK TABUNGAN NEGARA 
CABANG YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Debitur KPR Bank Tabungan Negara Cabang 
Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh positif kualitas jasa terhadap kepuasan debitur 
dan dimensi kualitas jasa yang paling berpengaruh terhadap kepuasan debitur.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada 
debitur KPR Bank BTN Cabang Yogyakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling 
dimana sampelnya adalah setiap debitur KPR yang telah/baru saja selesai melakukan transaksi perbankan. Sampel yang 
digunakan sebanyak 96 orang responden.  
Variabel penelitian adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya sebagai variable independent dan kepuasan debitur 
KPR sebagai variable dependen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi beganda, determinasi 
berganda, dan determinasi parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolonieritas, heterokesdastisitas, 
normalitas data dan uji linieritas. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi reliability, assurance dan tangible berpengaruh positif yang signifikan 
terhadap kepuasan debitur KPR Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, sedangkan dimensi yang paling berpengaruh 
terhadap kepuasan nasabah adalah dimensi assurance.  
Kata kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Nasabah  
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04311025 / MELLISA FITRI ANDRIYANI M 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN VILLA SRIKANDI KALIURANG 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Villa Srikandi Kaliurang 
Yogyakarta”. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh positif kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen yang 
diberikan oleh Villa Srikandi Kaliurang Yogyakarta. 
Populasi yang diteliti adalah seluruh tamu yang menginap di Villa Sriakandi Kaliurang Yogyakarta. Sedangkan sample 
yang digunakan adalah sebanyak 96 responden. Dalam pengambilan sample, penelitian ini menggunakan tekhnik 
convenience sampling, dimana sampelnya adalah setiap tamu yang sedang menginap atau menggunakan jasa minimal 2 
(dua) malam. Tekhnik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner. 
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis uji asumsi klasik dan analisis 
determinan. Pengujian hipotesis menggunakan Uji F dan Uji t dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk mengukur 
validitas dan reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, maka dipilih rumus product 
moment dan alpha croncbach. Dan selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat Bantu, yaitu program 
pengolah data SPSS version 12.0. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi reliability, assurance, emphaty, 
responsiveness, dan tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Villa srikandi Kaliurang 
Yogyakarta, sedangkan dimensi yang paling dominant dalam mempengaruhi kepuasan konsumen adalah dimensi 
tangible. 
Kata Kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Pelanggan 
 
 
 
 
 
04311167 / HANNY PERMATA SARI 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DAN KUALITAS HUBUNGAN 
MELALUI KEPUASAAN EMOSIONAL PADA HAPPY LAND MEDICAL CENTRE YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Loyalitas Konsumen dan Kualitas Hubungan Melalui 
Kepuasan Emosional Pada Happy Land Medical Centre Yogyakarta” ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas 
jasa terhadap kepuasan emosional, pengaruh kepuasan emosional terhadap kualitas hubungan, serta pengaruh kualitas 
jasa dan kepuasan emosional terhadap loyalitas konsumen. 
Dalam pengambilan sample, penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu setiap orang yang sedang 
menggunakan layanan Happy Land Medical Center, khususnya bagi pasien yang melakukan pengobatan rawat jalan saja 
memiliki kesempatan sebagai anggota sample. Sample yang digunakan sebanyak 96 sampel. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan penyebaran kuesioner sebanyak dua tahap. Tahap yang pertama dilakukan penyebaran sebanyak 30 
kuesioner guna pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian dilanjutkan penyebaran sebanyak 96 kuesioner sesuai 
dengan jumlah sample yang telah ditetapkan guna kepentingan analisis. Data yang digunakan adalah data primer melalui 
kuesioner yang disebarkan secara lansung. 
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi sederhana, regresi berganda, determinasi berganda 
dan parsial, serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskesdastisitas, uji normalitas data, dan 
uji linieritas data. Uji ini digunakan agar model regresi yang dihasilkan tidak bias. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan 
reliabilitas digunakan product moment Pearson dan cronbach’s alpha. Serta untuk melakukan pengujian analisis statistik 
digunakan alat bantu yaitu program SPSS 11,5. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analsis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas jasa terhadap kepuasan emosional. (2) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara kualitas jasa dan kepuasan emosional terhadap loyalitas konsumen. (3) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara kepuasan emosional terhadap kualitas hubungan. (4) Terdapat pengaruh langsung antara kualitas 
jasa terhadap loyalitas konsumen lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung antara kualitas jasa 
terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan emosional. Oleh karena itu diharapkan Happy Land Medical Centre 
Yogyakarta untuk lebih memberikan layanan yang terbaik, memprioritaskan kepuasan konsumen, serta menjaga suasana 
menyenangkan bagi konsumen untuk menjaga loyalitas dan kualitas hubungan yang terjalin. 
Kata Kunci : Kepuasan Emosional, Loyalitas Konsumen, Kualitas Jasa, Hubungan Konsumen 
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04311375 / GURUH OKTAVIANTO NUGROHO 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA, PERSEPSI NILAI TERHADAP KEPUASAN DAN MINAT KONSUMEN 
PADA PENGGUNAAN KARTU AS, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa, Persepsi Nilai terhadap Kepuasan dan Minat Konsumen 
Pada Penggunaan Kartu As”. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menetapkan pengaruh dimensi kualitas 
jasa terhadap kepuasan konsumen, persepsi nilai terhadap kepuasan konsumen, kepuasan konsumen terhadap minat 
konsumen Kartu As. 
Salah satu metode yang sering dipakai dalam mengukur tingkat layanan suatu perusahaan adalah Metode yang 
dikembangkan oleh Parasuraman yang sering dikenal dengan SERQUAL (service Quality) atau kualitas jasa. Metode ini 
terdiri dari lima dimensi yang saling berhubungan yaitu : Assurance, Reliability, Tangible, Empathy dan Responsiveness.  
Populasi penelitian disini adalah para pengguna kartu As yang pernah dan sedang menggunakan jasa Kartu As. Sampel 
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Convenience sampling. Penulis juga menyebarkan kuesioner kepada 
96 responden. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda yaitu untuk menguji ada tidaknya pengaruh 
dimensi kualitas jasa dengan keseluruhan kualitas jasa, persepsi nilai terhadap minat dan kepuasan konsumen. Dan 
manakah diantara variabel tersebut yang paling memiliki pengaruh dominan, juga untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan pengaruh dimensi kualitas jasa satu persatu digunakan Uji signifikansi t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kualitas jasa terhadap kepuasan 
konsumen, persepsi nilai terhadap kepuasan konsumen dak kepuasan konsumen terhadap minat konsumen.  
Disarankan Kartu As dapat meningkatkan kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggan melalui inovasi produk, fitur 
yang lengkap, memberi perhatian kepada pelanggan, serta harga yang sesuai dengan kualitas produk dan kemampuan 
beli konsumen.   
 
 
 
 
 
04311072 / YOUCE TRIAJIE W. 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS JASA DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN DAN 
LOYALITAS KONSUMEN PADA OUTLET WAROENG STEAK & SHAKE JL TAMANSISWA YK, 2008/2009 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Kualitas Produk,Kualitas Jasa, dan Harga Terhadap Kepuasan dan 
Loyalitas Konsumen Pada Outlet waroeng Steak & Shake Di Jl. Tamansiswa Yogyakarta”. Secara 
garis besar membahas mengenai pengaruh positif kualitas produk, kualitas jasa dan harga terhadap kepuasan dan 
loyalitas konsumen konsumen yang diberikan oleh Outlet Waroeng Steak & Shake Yogyakarta. 
Populasi yang diteliti adalah seluruh konsumen yang sedang melakukan pembelian di Outlet Waroeng Steak & Shake di Jl. 
Tamansiswa Yogyakarta. Sedangkan sample yang digunakan adalah sebanyak 96 responden. Dalam pengambilan sample, 
penelitian ini menggunakan tekhnik convenience sampling, dimana sampelnya adalah setiap konsumen yang sedang 
melakukan pembelian di Outlet Waroeng Steak & Shake di jl. Tamansiswa Yogyakarta. Tekhnik pengumpulan data adalah 
dengan menggunakan kuesioner. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis 
uji asumsi klasik dan analisis determinan. Pengujian hipotesis menggunakan Uji F dan Uji t dengan taraf signifikansi 5%. 
Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini Menggunakan kuesioner, 
maka dipilih rumus product moment dan alpha croncbach. Dan selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan 
alat Bantu, yaitu program pengolah data SPSS version 12.0. 
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03311492 / RANGGA ARIPRIANUSTRA 
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI KARTU SELULER 
PRABAYAR MENTARI (STUDI DI WILAYAH CONDONG CATUR, YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 

 
 
 
 
05311159 / DEVI PERMATASARI 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MEMBELI MOTOR YAMAH JUPITER MX DI YOGYAKARTA, 2008/2009 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Perusahaan Yamaha telah mengeluarkan salah satu produk andalannya, yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan 
kualitas mesin yang handal dan harga beli yang terjangkau. sepeda motor Yamaha Jupiter MX ini sukses besar dalam 
penjualannya, ini menyebabkan para pesaing bermunculan dengan membuat produk yang serupa. Oleh karena itu, 
perusahaan perlu mengantisipasinya, salah satunya dengan cara melakukan riset untuk mengetahui faktor yang 
mempengaruhi sikap konsumen dalam membeli produk sepeda motor Yamaha Jupiter MX. 
Penelitian ini mencoba mengidentifikasi pengaruh atribut penting yang menyertai keyakinan, evaluasi dan sikap 
konsumen dalam membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX. Dimana keyakinan tentang perilaku adalah pemikiran 
seseorang mengenai suatu objek yang diyakini memiliki atribut tertentu akan mempunyai hasil atau akibat. Sedangkan 
evaluasi merupakan penilaian konsumen terhadap akibat tiap atribut, manfaat yang ditawarkan juga memiliki pengaruh 
dalam pembentukan sikap. Sikap adalah merupakan perasaan senang atau tidak senang konsumen terhadap suatu merek 
atau obyek. Data penelitian ini diperoleh dengan cara convenience sampling pada 96 responden yang belum memiliki 
sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan pernah menghadapi tawaran dari produsen di Yogyakarta. Hipotesis diuji dengan 
menggunakan uji-t dan uji-f untuk analisis regresi dan uji beda Kruskal-Wallis, hipotesis-hipotesis tersebut diuji dengan 
taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sepeda motor Yamaha Jupiter MX memang ada pengaruh 
positif dari keyakinan dan evaluasi terhadap sikap konsumen dalam membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX. 
Disamping itu, atribut kualitas mesin dan pilihan warna mendapat nilai keyakinan dan sikap tertinggi dari responden, 
sedangkan yang masih kurang adalah keiritan dalam menggunakan bahan bakar. 
Ditinjau dari karakteristik responden, hasil dari analisis Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa untuk karakteristik jenis 
kelamin, usia, dan pekerjaan tidak terdapat perbedaan sikap konsumen dalam membeli sepeda motor Yamaha Jupiter 
MX. Namun untuk karakteristik pendapatan terdapat indikator yang hasilnya signifikan yaitu pada indikator harga jual, 
kualitas mesin, dan suku cadang. Dengan demikian manajemen perusahaan atau produsen perlu dapat segera 
memperhatikan kelemahan atribut tersebut dan kemudian bersama-sama dengan atribut unggulan ditonjolkan dalam 
program promosi. 
Kata Kunci: Evaluasi, Keyakinan dan Sikap konsumen 
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04311517 / NUR FAUZIYAH 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK DI MEUBEL AVIFFA JAYA PEKALONGAN,  
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian skripsi ini mengambil judul “Analisis Sikap Konsumen Dalam Membeli Produk di Meubel Aviffa Jaya di Kota 
Pekalongan”. Latar belakang dalam penyusunan skripsi ini adalah perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat 
sejalan dengan kemajuan dunia teknologi dan dunia industri pada masa ini mengakibatkan munculnya produk-produk 
baru dari berbagai perusahaan. Sejalan dengan perkembangan suatu perusahaan, perubahan lingkungan senantiasa akan 
terjadi terus menerus yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada tingkat penjualan. Pada 
skripsi ini, penulis meneliti tentang sikap konsumen dalam membeli produk furniture di Meubel Aviffa Jaya dan 
menganalisis ada/tidaknya perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristiknya yaitu gender, usia, tingkat 
penghasilan, pekerjaan dan pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu para 
konsumen yang sudah membeli produk furniture di Meubel Aviffa Jaya di Kota Pekalongan dengan menggunakan metode 
Convinience Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden. 
Untuk menganalisis sikap konsumen tersebut digunakan model analisis sikap Fishbein dan uji beda nonparametrik Kruskal 
Wallis. Dalam analisis sikap Fishbein, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan variabel keyakinan (bi) 
dan evaluasi (ei) atas atribut-atribut produk yang digunakan. Variabel-variabel tersebut kemudian dikalikan untuk 
memperoleh indeks sikap konsumen yang diukur menggunakan skala interval 4 ruas. Kemudian untuk analisis Kruskal 
Wallis, keputusan dalam menerima atau menolak Ho dilakukan dengan membandingkan probabilitas dengan batas tingkat 
signifikansi (0,05). Jika probabilitas kesalahan lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan jika probabilitas kurang dari 
0,05 maka Ho ditolak yang artinya terdapat perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristik responden Berdasarkan 
analisis Fishbein yang dilakukan, diketahui bahwa konsumen mempunyai sikap yang positif pada variabel (kualitas 
pelayanan, harga, model produk, kualitas produk, lokasi/tempat dan suasana) dari produk di Meubel Aviffa Jaya. 
Sedangkan dari hasil analisis Kruskal Wallis ada perbedaan sikap konsumen terhadap produk di Meubel Aviffa Jaya 
berdasarkan karakteristik konsumen (gender, usia, penghasilan perbulan, pekerjaan dan pendidikan). Perbedaan yang 
signifikan berdasarkan jenis kelamin yaitu: harga-2(potongan harga), lokasi/tempat-2(tata ruang atau desain interior) 
dan suasana-2(kebersihan). Berdasarkan usia yaitu: harga-2(potongan harga), kualitas produk-1(bahan yang baik dan 
bagus), lokasi/tempat-1(tempat yang strategis), lokasi/tempat-2(tata ruang atau desain interior) dan suasana-
2(kebersihan). Berdasarkan penghasilan yaitu: kualitas pelayanan-1(sopan-santun), kualitas pelayanan-2(tanggung 
jawab), kualitas pelayanan-3(komunikasi), kualitas pelayanan-5(layanan pengiriman), harga-2(potongan harga), kualitas 
produk-2(tahan lama/awet), lokasi/tempat-1(tempat yang strategis), lokasi/tempat-2(tata ruang atau desain) dan 
suasana-1(kebersihan). Berdasarkan pekerjaan yaitu: kualitas pelayanan-4(layanan purna jual), model produk-
1(corak/motif yang menarik), kualitas produk-1(bahan yang baik dan bagus), lokasi/tempat-1(tempat yang strategis), 
lokasi/tempat-2(tata ruang atau desain interior), suasana-1(kenyamanan). Dan berdasarkan pendidikan yaitu: kualitas 
pelayanan-1(sopan-santun), kualitas pelayanan-2(tanggung jawab), kualitas pelayanan-4(layanan purna jual), kualitas 
produk-1(bahan yang baik dan bagus), kualitas produk-2(daya tahan lama/awet), lokasi/tempat-1(tempat yang 
strategis), suasana-1(kenyamanan) dan suasana-2(kebersihan). 
Kata kunci : Sikap konsumen, karakteristik konsumen. 
 
 
 
00311322 / ANGGIA LALITA WULANDARI 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MENDAPATKAN PRODUK JASA HAIRCODE HAIRDRESSING SALON, 
JAKARTA , 2007 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Sikap Konsumen dalam Mendapatkan Produk Jasa Haircode Hairdressing Salon, Jakarta. 
Penelitian dilakukan pada Haircode Hairdressing Salon di Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan. Variabel yang diteliti 
adalah atribut pemasaran yang terdapat di salon tersebut, yang meliputi tarif, kelengkapan fasilitas, pelayanan, mutu / 
kualitas produk perawatan yang digunakan dan lokasi dari Haircode Hairdressing Salon. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menetapkan sikap konsumen dalam mendapatkan produk jasa Haircode Hairdressing Salon berdasarkan atribut 
pemasaran yang terdapat pada salon tersebut. Dan juga untuk menjelaskan apakah terdapat perbedaan sikap konsumen 
dalam mendapatkan produk jasa Haircode Hairdressing Salon ditinjau dari karakteristik konsumen. Variabel karakteristik 
konsumen yang diteliti adalah jenis kelamin, usia, tingkat pengeluaran pribadi per bulan, dan pekerjaan dari konsumen. 
Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang datang dan membeli produk jasa Haircode Hairdressing Salon. 
Pengambilan sample dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada konsumen yang sedang mengunjungi dan 
mendapatkan pelayanan di salon tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil, digunakan metode 
convenience sampling (sampling kemudahan). Dimana tidak semua konsumen memiliki peluang yang sama untuk 
dijadikan anggota sampel, karena prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan memilih konsumen yang paling mudah 
dijumpai atau diakses oleh peneliti. 
Penelitian ini menggunakan alat analisis Model Sikap Fishbein dan Uji Kruskal-Wallis dengan bantuan program 
komputerisasi SPSS 12.0 for Windows. Setelah dilakukan penelitian dengan Model Sikap Fishbein, dapat diketahui bahwa 
sikap konsumen dalam mendapatkan produk jasa Haircode Hairdressing Salon berdasarkan atribut pemasaran yang 
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terdapat pada salon tersebut adalah termasuk dalam peringkat baik (menunjukkan sikap yang positif). Dan dari hasil Uji 
Kruskal-Wallis dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan sikap konsumen dalam mendapatkan produk jasa Haircode 
Hairdressing Salon berdasarkan karakteristik konsumen, kecuali pada jenis pekerjaan konsumen. Artinya, antara 
konsumen yang memiliki profesi sebagai Pelajar / Mahasiswa, Pegawai swasta/  Wiraswasta, PNS/TNI, dan Ibu rumah 
tangga/ Pensiunan, memiliki perbedaan sikap dalam mendapatkan produk jasa Haircode Hairdressing Salon. 
Kata kunci : atribut pemasaran, karakteristik konsumen, sikap konsumen 
 
 
 
04311191 / ARYOGO VEMBRIYANTO 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERGADAP PRODUK DISTRIBUTION OUTLET DI KOTA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
04311301 / ARIF MUSTOFA 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN SPROTSWEAR ADIDAS, 2008/2009 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Pada penelitian ini, penulis meneliti tentang sikap konsumen dalam membeli sportwear Adidas serta menganalisis 
ada/tidaknya perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristiknya yaitu jurusan, jenis kelamin, uang saku, dan 
sumber informasi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu mahasiswa Fakultas 
Ekonomi UII yang pernah membeli dan memakai sportwear Adidas sebanyak 96 responden. 
Untuk menganalisis sikap konsumen tersebut digunakan model analisis sikap Fishbein dan uji beda non parametrik 
Kruskal Wallis. Dalam analisis sikap Fishbein, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan variabel keyakinan 
(bi) dan evaluasi (ei) atas atribut-atribut yang digunakan. Variabel-variabel tersebut kemudian dikalikan untuk 
memperoleh indeks sikap konsumen yang diukur dengan menggunakan skala likert 4 ruas. Kemudian untuk analisis 
Kruskal Wallis, keputusan dalam menerima atau menolak Ho dilakukan dengan membandingkan probabilitas dengan 
batas tingkat signifikansi (_ : 0,05 ). Jika probabilitas kesalahan lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan jika 
probabilitas kurang dari 0,05 maka Ho ditolak yang artinya terdapat perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristik 
responden. Berdasarkan analisis Fishbein yang dilakukan, diketahui bahwa konsumen mempunyai sikap yang positif 
terhadap atribut dari sportwear Adidas. Sedangkan dari hasil analisis Kruskal Wallis dinyatakan ada perbedaan sikap 
konsumen terhadap atribut dari sportwear Adidas berdasarkan karakteristik konsumen. 
Kata Kunci: Sikap konsumen, atribut penelitian, karakteristik konsumen 
 
 
04311412 / YOHANA ANGELA TRIWAHYUNINGTYAS 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN XL DAN IM3 TERHADAP PROMOSI HARGA TARIF TELEPON MURAH, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Bisnis pertelekomunikasian merupakan bisnis jasa yang sangat menguntungkan pada saat ini, sehingga masalah harga 
tarif telepon menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Dalam penelitian ini yang akan diteliti 
adalah para konsumen kartu prabayar XL dan IM3 di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap 
konsumen dalam menghadapi promosi harga tarif telepon murah antara XL dam IM3 saat ini serta menetapkan ada atau 
tidaknya perbedaan sikap konsumen dalam menghadapi tarif telepon murah antara XL dam IM3, dilihat dari karakteristik 
konsumennya. Variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu harga, promosi, bonus, jaringan, sinyal, undian, serta 
fasilitas fitur yang mudah diakses. Objek dari penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan kartu prabayar XL dan 
IM3 di Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 96 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner dimana respondennya akan menjadi sample dalam penelitian ini. Metode analisa data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis uji data penelitian, analisis deskriptif karakteristik responden, analisis sikap konsumen dan analisis 
Kruskal-Wallis. 
Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar konsumen yang menggunakan produk kartu 
prabayar XL dan IM3 adalah perempuan yaitu sebesar 60,4%, berusia muda antara 20-30 tahun sebesar 55,2% yang 
memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa sebesar 54,2% dan memiliki penghasilan perbulan antara Rp.1.000.000-
2.000.000 yaitu sebesar 41,7%. Sikap konsumen XL terhadap promosi harga tarif telepon murah adalah cukup positif 
dengan skor sikap sebesar 13,51 yang berada pada interval antara 10,6 – 15,4. Sedangkan sikap konsumen IM3 
terhadap promosi harga tarif telepon murah adalah positif dengan skor sikap sebesar 15,49 yang berada pada interval 
antara 15,40 – 20,20. Berdasarkan analisis Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa sikap konsumen XL terdapat perbedaan 
berdasarkan pekerjaan dan penghasilan, dan pada sikap konsumen IM3 terdapat perbedaan berdasarkan jenis kelamin 
dan penghasilan. 
Kata kunci : Sikap, Keyakinan, Evaluasi 
 
04311060 / HERASARI YUNITA 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PERLUASAAN MEREK (BRAND EXTENSION), 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perluasan merek (Brand 
Extension). Faktor-faktor yang diamati meliputi Similarity (X1), Reputation (X2), Perceived Risk (X3), dan Innovativeness 
(X4), sedangkan keberhasilan perluasan merek (brand extension) sebagai varabel tergantungnya (Y) diproksikan oleh 
evaluasi konsumen atas produk brand extension. Dalam penelitian ini evaluasi perluasan produk mengambil objek merek 
lifebuoy. Untuk menguji pengaruh, baik secara simultan maupun parsial, dari variabel Similarity (X1), Reputation (X2), 
Perceived Risk (X3), dan Innovativeness (X4), terhadap evaluasi konsumen atas produk brand extension (Y) digunakan 
alat analisis Regresi Linear. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda survey mengambil sampel dari mahasiswa 
Fakultas Ekonomi UII. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara non probabilitas (convenience). 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, Similarity (X1), Reputation (X2), Perceived Risk 
(X3), dan Innovativeness (X4),  berpengaruh positif dan signifikan (α=0,05) terhadap evaluasi konsumen atas produk 
brand extension (Y). Koefisien Adjusted R2 sebesar 57% menunjukkan bahwa besarnya proporsi variasi variabel 
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. 
Kata kunci: Similarity, Reputation, Perceived Risk, dan Innovativeness, Evaluation of Brand Extension, Lifebuoy. 
 
 
 
 
 
04311414 / PAMUJI HARI SANTOSO 
PENGARUH HARGA TERHADAP KEINGINAN KONSUMEN MEMBELI PRODUK NOKIA, 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Nokia merupakan salah satu produk handphone yang saat ini sedang laku di pasaran. Maraknya perkembangan teknologi 
handphone menjadikan peta persaingan dalam industri tersebut semakin kuat. Oleh karena itu, Nokia harus mampu 
berpikir secara strategis untuk menyediakan produk dan pelayanan dengan mutu tinggi untuk memuaskan kebutuhan 
konsumen. Produk dan mutu tinggi ini juga harus didukung oleh penetapan harga yang sesuai dengan segmen pasar 
yang dituju. Harga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keinginan membeli konsumen. Harga terdiri 
dari beberapa atribut, diantaranya persepsi harga, persepsi kualitas, persepsi pengorbanan, dan persepsi nilai, dimana 
nantinya atribut-atribut ini akan berpengaruh terhadap keinginan membeli konsumen. Oleh sebab itulah penulis tertarik 
untuk meneliti pengaruh harga terhadap keinginan membeli konsumen. 
Populasi penelitian disini adalah para pengguna handphone Nokia yang ada dilingkungan FE UII. Convenience sampling 
menjadi pilihan peneliti dalam pengambilan sampelnya, dikarenakan penelitian ini mengambil sample berdasarkan atas 
pertimbangan tertentu, yaitu mereka yang sudah pernah dan sedang menggunakan handphone Nokia. 
Untuk pengumpulan data, penulis menyebarkan 96 kuesioner kepada responden. Alat analisis yang digunakan yaitu uji 
validitas dan realibilitas, regresi berganda, asumsi klasik dan determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis regresi berganda, hanya dua atribut harga yang berpengaruh 
signifikan terhadap keinginan membeli konsumen. Untuk atribut persepsi harga dan persepsi kualitas tidak berpengaruh 
terhadap keinginan beli konsumen. Dua atribut lainnya, yaitu persepsi pengorbanan dan persepsi nilai berpengaruh 
terhadap keinginan membeli konsumen. 
Saran penulis kepada pihak Nokia, persepsi harga dan persepsi kualitas merupakan dua atribut yang kurang berpengaruh 
terhadap keinginan beli konsumen. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi kualitas dan mutu produk, serta memperhatikan 
segmen pasar yang dituju. Sehingga nantinya produk yang ditawarkan dapat dibeli oleh konsumen. Untuk persepsi 
pengorbanan dan persepsi nilai, merupakan atribut yang berpengaruh, sebaiknya pihak Nokia mempertahankannya. 
Kata kunci : Harga dan Keinginan Membeli. 
 
 
04311210 / EVIK BUDI PURNOMO 
PENGARUH PRICE, BRAND DAN STORE INFORMATION TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK 
PROSSESOR INTEL PENTIUM (STUDI PADA MAHASISWA FE-UII), 2008 
Pembimbing: Albari, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Price, Brand dan Store Information Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk 
Prossesor Intel Pentium (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia)”. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menjelaskan adanya pengaruh price, brand dan store information terhadap minat beli produk prossesor 
Intel Pentium dan mengetahui bagaimana ketiga komponen tersebut memperngaruhi minat beli suatu produk dan 
menjelaskan komponen mana yang lebih kuat dalam mempengaruhi minat beli suatu produk. 
Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islan Indonesia yang mengetahui informai 
mengenai produk prossesor Intel Pentium dan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan uji validitas korelasi product moment dengan taraf signifikan 5% dan uji reliabilitas dengan metode 
Alpha Cronbach 0,6. Data yang digunakan adalah data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode convenience sampling dan penulis menyebarkan kuesioner kepada 96 responden. 
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Alat analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda yaitu bertujuan untuk menguji ada tidaknya 
pengaruh variabel harga, merek, dan informasi toko terhadap minat beli dibantu dengan program SPSS. Dan menjelaskan 
variabel mana yang memiliki pengaru paling dominan terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam 
Indonesia. Hasil yang didapat dari penelitian menujukkan bahwa ada pengaru positif dan signifikan antara variabel harga, 
merek dan informasi toko terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 
Keywords: price, brand dan store information, minat beli 
 
 
 
03311044 / TITO FEBRIANTO 
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT KESEHATAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN BUMN DAN PERUSAHAAN 
NON BUMN PADA SEKTOR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA PERIODE 2004-2006, 2008 
Pembimbing: Ansari Amani, Drs., MM 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
03311452 / CATUR PRAMUDITA 
ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG, KEBIJAKAN DEVIDEN, DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN 
TERHADAP SET KESEMPATAN INVESTASI, 2008 
Pembimbing: Ansari Amani, Drs., MM 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini menggunakan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, dan Profitabilitas Perusahaan 
terhadap Set Kesempatan Investasi” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang, kebijakan dividen, 
dan profitabilitas perusahaan terhadap set kesempatan investasi. Obyek yang dijadikan penelitian adalah 25 perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 1999 sampai dengan tahun 2006. Penelitian ini menggunakan enam 
variabel yang digunakan sebagai proksi set kesempatan investasi atau Investment Opportunity Set (IOS) yang terdiri dari 
Market to book value of equity (MVEBVE), market to book value of Assets (MVABVA), price to erning ratio (PER), firm 
value to book value of PPE ratio (VPPE), capital expenditure to book value of asset (CAPBVA), dan capital expenditure to 
market value of asset (CAPMVA). Metode yang digunakan untuk menghitung skor IOS yaitu analisis faktor dan digunakan 
regresi logistik untuk menguji hipotesis.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan hutang terhadap 
set kesempatan investasi yang diukur dengan book value of debt equity (BDEQUITY) adalah positif signifikan dan 
pengaruh kebijakan hutang terhadap set kesempatan investasi yang diukur dengan market value of debt equity 
(MDEQUITY) adalah negatif signifikan. Kebijakan dividen yang diukur dengan dividend yield (DY) mempunyai pengaruh 
negatif signifikan dan kebijakan dividen yang diukur dengan dividend payout ratio (DPR) mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap set kesempatan investasi. Sedangkan profitabilitas diukur dengan return on assets (ROA) mempunyai 
pengaruh positif signifikan terhadap set kesempatan investasi.  
 
 
 
 
 
04311262 / KRESTIANA NATALIA A 
ANALISIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN DENGAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 
BEJ PERIODE 2004-2006, 2008 
Pembimbing: Ansari Amani, Drs., MM 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan dengan 
harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2004-2006. variabel bebas pada penelitian ini 
terdiri dari empat rasio keuangan, yang terdiri dari EPS, PER, ROE dan ROI. Variabel terikat adalah harga saham (rata-
rata penutupan selama setahun ) pemilihan sample penelitian dilakukan dengan diperoleh 40 perusahaan manufaktur 
sebagai sampel. Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda. 
Hasil pengujian menunjukkan secara simultan rasio keuangan (EPS, PER, ROE & ROI) berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan rasio keuangan EPS berpengaruh positif signifikan dengan 
harga saham, sedangkan rasio keuangan yang lain yaitu PER, ROE & ROI tidak berpengaruh signifikan dengan harga 
saham. 
Kata kunci : EPS, PER, ROE,ROI dan harga saham. 
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04311270 / AJENG RATNA DEWATY 
ANALISIS RISIKO DAN TINGKAT KEUNTUNGAN SAHAM INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEJ 
(PERIODE JANUARI 2004-DESEMBER 2006), 2008 
Pembimbing: Ansari Amani, Drs., MM 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul ”Analisis Resiko dan Tingkat Keuntungan Saham Industri Perbankan ( Periode Januari 2004 
samapai Desember 2006). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara resiko dan tingkat keuntungan 
dalam jangka waktu selama tiga tahun yaitu berawal dari Januari 2004 sampai Desember 2006. Dalam penelitian ini 
tingkat keuntungan dinyatakan sebagai variabel dependent dan resiko disini dinyatakan sebagai variabel independent. 
Dalam perhitungannya digunakan harga saham mingguan, pada hari rabu dan indeks harga saham gabungan sektor 
industri perbankan. 
Hipotesa dalam penelitian ini menyatakan ada hubungan antara tingkat resiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan 
pada industri perbankan. Dengan tingkat keeratan hubungan antara tingkat resiko dengan tingkat keuntungan yang 
diharapkan pada industri perbankan sebesar 0,620 atau 62% yang artinya kuat hubungan antara kedua variable 
tersebut. Hubungannya adalah positif artinya jika tingkat resiko semakin tinggi maka tingkat keuntungan yang 
diharapkan akan semakin tinggi juga. 
 
 
 
04311236 / SUTRISNO 
PERBANDINGAN KINERJA BANK PEMERINTAHAN DAN BANK SWASTA (STUDI EMPIRIS PADA BANK-BANK 
NASIONAL YANG LISTING DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Ansari Amani, Drs., MM 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “ PERBANDINGAN KINERJA BANK PEMERINTAH DAN BANK SWASTA (Studi Empiris pada 
Bank -Bank Nasional yang Listing diBursa Efek Jakarta)”. Secara garis besar skripsi ini membahas mengenai Kinerja bank 
yang dapat diproksikan dengan rasio -rasio keuangan dari beberapa aspek, seperti penilaian rentabilitas, permodalan, 
likuiditas, Aktiva produktif, efi siensi, serta aspek manajemen, dalam penelitian ini aspek yang menjadi penilaian adalah 
pada aspek rentabilitas, modal dan Likuiditas. Ketiga aspek tersebut adalah aspek yang paling mendasar dan umum 
dalam menilai kinerja perbankan. Aspek rentabilitas dini lai dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA), aspek 
kecukupan modal dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) serta aspek likuiditas dengan Loan to Deposit Ratio (LDK). 
Walaupun penilaian aspek kinerja ini tidak sepenuhnya mengikuti tata cara penilaian kesehatan bank sebagaimana diatur 
oleh Bank Indonesia akan tetapi rasio -rasio tersebut diharapkan dapat memenuhi tujuan utama dalam penelitian ini yaitu 
untuk membandingkan kinerja antara bank pemerintah dengan bank swasta, bukan meneliti secara khusus mengenai 
tingkat kesehatan bank. Aspek rentabilitas, aspek likuiditas dan aspek permodalan merupakan sarana untuk dapat 
membandingkan kedua hal tersebut diatas. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 
yaitu sampel sengaja dipilih unt uk dapat mewakili populasi dengan kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan 
kebutuhan penelitian yaitu bank dengan status sebagai bank nasional yang telah listing dan menerbitkan laporan 
keuangan publikasi secara teratur sejak tahun 2004 sampai denga n tahun 2007 serta dapat diperoleh di Bursa Efek 
Jakarta. Hasil dari pengujian hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2004 -2007 tidak terdapat 
perbedaan kinerja yang signifikan antara bank pemerintah dengan kinerja bank swasta jika dili hat dari aspek Return on 
Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), serta Loan to Deposit Ratio (LDR). 
 
 
 
04311363 / AROMA SHERLLY LEONA 
ANALISIS KETEPATAN PREDIKSI METODE ALTMAN TERHADAP TERJADINYA PADA LEMBAGA PERBANKAN 
(KASUS LIKUIDASI PADA LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mencoba mengangkat kasus likuidasi perbankan yang terjadi di Indonesia untuk dianalisis dengan 
menggunakan Metode Altman. Metode Altman ini merupakan sebuah metode yang digunakan dalam memprediksi 
terjadinya kebangkrutan pada sebuah perusahaan yang terdiri dari beberapa rasio keuangan yaitu Working Capital to 
Total Assets, Retained Earning to Total Assets, Earning Before Interest and Tax to Total Assets, Market Value Equity to 
Book Value of Debt dan Rasio Sales to Total Assets. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fenomena yang ingin 
dibuktikan dalam penelitian ini adalah Apakah Metode Altman tersebut dapat diimplementasikan dalam memprediksi 
kemungkinan terjadinya likuidasi pada lembaga perbankan dan unsur-unsur (komponen) mana dari Metode Altman yang 
domnan dan perlu diperhatikan oleh bank yang terlikuidasi. 
Dari hasil analisis data terhadap dua kelompok sampel penelitian, yaitu 15 sampel bank terlikuidasi dan 15 sampel bank 
tidak terlikuidasi terlihat bahwa nilai Z-score dari kedua kelompok sampel bank tersebut menunjukkan perbedaan yang 
cukup signifikan. Rata-rata nilai Z-score pada kelompok bank yang tidak terlikuidasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
rata-rata nilai Z-score dari kelompok bank yang terlikuidasi. Dan hasil analisis juga menunjukkan bahwa unsur 
(komponen) yang paling dominan yang perlu diperhatikan oleh bank yang terlikuidasi adalah rasio X3 (EBIT/TA) dan rasio 
X2 (Retained Earning/Total Assets). Penelitian ini tidak hanya memperkuat teori yang dikemukakan oleh Altman, tetapi 
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sekaligus memberikan perluasan konsep dalam hal ruang lingkup penggunaan dari teori Altman tersebut. Sebagaimana 
diketahui bahwa antara satu kelompok industri dengan kelompok industri yang lainnya mempunyai karakteristik yang 
berbeda, sehingga sebuah metode analisis belum tentu dapat diterapkan pada semua kelompok industri tersebut. Oleh 
karena itu, penelitian ini telah membuktikan bahwa Metode Altman juga dapat diimplementasikan pada industri 
perbankan untuk memprediksi terjadinya likuidasi pada bank tersebut. 
 
 
 
 
02311475 / DEWI PUSPA KIRANA 
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDUSTRI RITEL YANG TERDAFTAR DI  BURSA EFEK 
JAKARTA PERIODE JANUARI 2004 - JANUARI 2006, 2007 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pembentukan portofolio optimal pada industri ritel di Bursa 
Efek Jakarta (BEJ) periode Januari 2004-Januari 2006. 
Penelitian dilakukan terhadap tiga belas industri ritel dari enam belas industri ritel yang terdapat di Bursa Efek Jakarta 
pariede Januari 2004-Januari 2006. Tiga perusahaan tidak memiliki data lengkap sehingga penulis tidak dapat 
memasukan kedalam penelitian. Metode penelitian dengan pengumpulan data dari daftar harga saham penutupan  
(closing price) setiap bulannya. Sebelum data diolah untuk menentukan portofolio optimal, diadakan perhitungan untuk 
tingkat keuntungan saham, tingkat keuntungan yang diharapkan serta suku bunga SBI sebagai parameter keuntungan 
bebas risiko yang dijadikan batasan. 
Pembentukan portofolio optimal Alpha dan Beta saham merupakan konsep statistik untuk mengukur sensitivitas pasar 
untuk sekuritas. Analisis Simple Criteria for Optimal Portofolio Selection, menggunakan ERB ( Excess Return to Beta), 
sebagai batasan penerimaan portofolio optimal serta analisis proporsi dana dan tingkat keuntungan yang diharapakan 
dari portofolio tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat lima perusahaan yang memenuhi syarat pembentukan 
portofolio optimal karena nilai ERB lebih besar atau sama dengan Ci. Proporsi dana untuk masing- masing sekuritas 
adalah PT Gunung Agung Tbk. 41.2%, PT Rimo Catur Lestari Tbk 28.1%, PT  Alfa Retailindo Tbk.19.8%, PT Metamedia 
Technologies Tbk. 10.6%, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 3%. Berdasarkan proporsi dana maka tingkat keuntungan 
portofolio sebesar 0.0042% dengan risiko 0.0019% 
Pertumbuhan portofolio belum secara optimal terbentuk karena faktor waktu dan terjadi pergerakan harga saham selama 
periode Januari 2004-Januari 2006. 
 
 
 
 
04311087 / LIDYA MARTHA SARI 
ANALISIS PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KEUANGAN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PADA 
PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2004-2006, 2008 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kandungan Informasi Keuangan terhadap Abnormal Return Saham pada Perusahaan 
Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2004-2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh yang signifikan antara variable kandungan informasi keuangan baik secara individu ataupun bersama-sama 
terhadap abnormal return saham. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan kuantitatif agar 
membuahkan hasil yang lebih akurat. Penelitian ini menggunakan bantuan computer melalui program SPSS ver. 12. 
Pada penelitian-penelitian terdahulu telah ditemukan perbedaan hasilhasil temuan. Oleh karena itu dilakukan penelitian 
ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kandungan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan terhadap 
abnormal return saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Jakarta. Kandungan informasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel, yaitu 
total assets, total liability, total equity, net sales dan net income. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear 
Berganda dengan menggunakan Pooled Cross Section Data untuk abnormal return saham atas faktor-faktor yang 
mempengaruhi yaitu: total assets, total liability , total equity, net sales, dan net income. Dari hasil linear berganda 
diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama variabel total assets, total liability, total equity, net sales dan net income 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap abnormal return saham. Secara individu terdapat dua variabel yang 
berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham yaitu: total assets dan total equity. Berdasarkan hasil analisis 
maka variabel nei income merupakan variabel bebas signifikan yang mempunyai pengaruh dominan terhadap abnormal 
return saham. Hal ini disebabkan karena net income merupakan hasil bersih atas kinerja perusahaan dalam mendapatkan 
keuntungan. Semakin besar tingkat keutungan merupakan informasi yang positif tentang tingginya kinerja perusahaan. 
Tingginya perusahaan ini dalam memperoleh keuntungan atau laba merupakan sinyal yang baik bagi investor yang akan 
menanamkan modal pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Jakarta, sehingga mampu memberikan perubahan terhadap 
nilai pasar (abnormal return). 
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04311093 / MUHAMMAD RASYID RIDHA 
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA BANK BUMN (PERSERO) DENGAN BANK UMUM 
SWASTA NASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan perbankan BUMN (Persero) 
dan perusahaan perbankan Umum Swasta Nasional yang go-public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 
2004-2007. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada 
kelompok perbankan BUMN (Persero) dan perusahaan perbankan Umum Swasta Nasional.  
Sampel penelitian ini sebanyak sembilan perusahaan perbankan. Kelompok perusahaan perbankan BUMN (Persero) terdiri 
dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Kelompok perusahaan perbankan Umum Swasta 
Nasional terdiri dari Bank Central Asia, Bank NISP, Bank Niaga, Bank Pan Indonesia, Bank Mega, dan Bank International 
Indonesia. Analisis data penelitian menggunakan uji statistik non parametrik yaitu dengan analisis Mann-Whitney Test.  
Nilai rata-rata rasio CAR untuk bank BUMN sebesar 0,2039 tidak berbeda jauh dengan rasio CAR bank Swasta yaitu 
sebesar 0,2111. Nilai rata-rata rasio NPL bank BUMN sebesar 0,1065 lebih tinggi daripada rasio NPL bank Swasta yaitu 
sebesar 0,0229. Nilai rata-rata rasio NPM untuk bank BUMN sebesar 1,0640 tidak berbeda jauh dengan rasio NPM bank 
Swasta yaitu sebesar 1,0421. Bank BUMN mempunyai nilai rata-rata ROA = 0,0249 tidak berbeda jauh dengan nilai rata-
rata ROA bank Swasta yaitu 0,0211. Rata-rata rasio BOPO bank BUMN sebesar 0,714 tidak berbeda jauh dengan nilai 
rata-rata bank swasta yaitu 0,755. Nilai rata-rata aspek likuiditas bank BUMN sebesar 0,5909 tidak jauh berbeda dengan 
nilai rata-rata bank Swasta yaitu 0,5974, Rata-rata Sensitivitas terhadap risiko pasar bank BUMN sebesar 11,33 lebih 
rendah dibanding bank Swasta yaitu sebesar 18,67.  
Hasil analisis dengan uji statistik Mann-Whitney Test menunjukan hanya aspek kualitas aset (NPL) dan Sensitivitas 
terhadap risiko pasar yang mempunyai perbedaan antara Bank BUMN dengan Bank Umum Swasta Nasional. Sedangkan 
aspek permodalan (CAR), aspek manajemen (NPM), aspek rentabilitas (ROA dan BOPO), dan aspek likuiditas (LDR) 
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Bank BUMN dengan Bank Umum Swasta Nasional.  
Kata kunci: CAR, NPL, NPM, ROA, BOPO, LDR  
 
 
 
98311335 / ADI RUSBIYANTO 
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SYARI'AH DENGAN KINERJA REKSA DANA 
KONVENSIONAL (STUDI PT.DANAREKSA), 2008 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
01311604 / PARITUSTHA YUWONO 
ANALISIS RETURN MARKET DALAM BENTUK THE DAY OF THE WEEK EFFECT DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) 
PERIODE 2002-2006, 2008 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
04311479 / MAYA SHAFARIA 
PENGARUH ROL,ROE DAN EPS SEBAGAI UKURAN RENTABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA 
PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTI DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Analisis terhadap nilai saham merupakan langkah mendasar yang harus dilakukan oleh investor sebelum melakukan 
investasi. Pemain saham atau investor perlu memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika harga saham 
agar bisa mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih. Penilaian saham secara akurat bisa 
meminimkan risiko sekaligus membantu investor mendapatkan keuntungan yang wajar, mengingat investasi saham di 
pasar modal merupakan jenis investasi yang cukup berisiko tinggi meskipun disisi lain juga menjanjikan keuntungan yang 
relatif besar. Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend keuntungan yang 
meningkat juga merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian penganalisa di dalam 
menilai profitability atau rentabilitas suatu perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian 
mengenai “Pengaruh ROI, ROE dan EPS Sebagai Ukuran Rentabilitas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Real 
Estate dan Properti di Bursa Efek Jakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh 
variabel Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 
perusahaan-perusahaan Real Estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada 29 
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perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode tahun 2003 sampai dengan 
tahun 2006. hipotesis diuji dengan model uji regresi linier berganda, uji F dan uji t. 
Dari hasil uji secara parsial yang digunakan, didapatkan hasil bahwa hanya EPS yang empunyai pengaruh signifikan 
terhadap harga saham, dengan nilai P value (sig) sebesar 0,020< a sebesar 0,05, sedangkan ROI dan ROE berpengaruh 
tidak signifikan terhadap harga saham dengan nilai P value > 0,05. Sedangkan dari hasil uji secara serentak, dapat 
disimpulkan bahwa variabel ROI, ROE dan EPS secara serentak mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham 
dengan nilai P value (sig) sebesar 0,025 < a sebesar 0,05. 
Keywords: Harga saham, Rentabilitas, Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), dan Earning Per Share 
(EPS). 
 
 
 
04311481 / YULI SEKTI UTAMI 
PENGARUH TOTAL AKTIVA, PENJUALAN DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI 
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2003-
2005), 2008 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Pengaruh Total Aktiva, Penjualan, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris 
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode 2003 – 2005). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh total aktiva, penjualan, dan jumlah tenaga kerja pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEJ tahun 2003-2005. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling, yang terdiri dari 57 perusahaan 
dalam setiap tahunnya dan 171 sampel untuk tiga tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada 
seluruh perusahaan manufaktur yang berupa laporan keuangan yang disajikan secara lengkap yang menyertakan catatan 
atas laporan keuangan pada periode tahun 2003-2005 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Hasil pengujian secara 
simultan menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara total aktiva, penjualan, dan jumlah tenaga kerja terhadap 
profitabilitas laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Akan tetapi variabel total 
aktiva mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Net Profit Margin. 
Sementara itu variabel independen lainnya seperti jumlah tenaga kerja mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap profitabilitas sedangkan penjualan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal 
ini tidak sesuai dengan hasil yang telah dilakukan Hadri (2005), bahwa tenaga kerja merupakan determinan utama bagi 
perusahaan dalam meningkatkan profitabilitasnya. 
 
 
 
 
04311492 / ERMI ZAIDHA 
PERBANDINGAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN ANTARA BANK PEMERINTAH DAN BANK SWASTA 
NASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL (TAHUN 2002-2006), 2008 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengambil topik tentang perbandingan penilaian tingkat kesehatan Bank Pemerintah dan Bank Swasta 
Nasional yang mengambil sample masing-masing kelompok sebanyak 4 Bank sampel. Sampel Bank yang diambil adalah 
bank yang memiliki Laporan Keuangan lengkap periode 2002-2006. 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode CAMEL, metode ini memiliki lima aspek yaitu 
aspek Permodalan (Capital Adequacy) dengan rasio CAR, aspek Kualitas Aktiva (Assets Quality) dengan rasio BDR dan 
CAYD, aspek Manajemen (Management), aspek Rentabilitas (Earning) dengan rasio ROA dan BOPO, dan aspek Likiuditas 
(Liquidity) dengan rasio LDR dan NCM to CA. 
Namun dalam penelitian ini aspek Manajemen diabaikan penggunaannya, sehingga penetapan predikat tingkat 
kesehatannya menjadi berkurang dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa perbandingan penilaian tingkat kesehatan antara Bank 
Pemerintah dan Bank Swasta Nasional tahun 2002-2006 dilihat dari aspek Permodalan, aspek Kualitas Aktiva Produktif, 
aspek Rentabilitas, dan aspek Likuiditas adalah Bank Swasta Nasional lebih sehat dibandingkan dengan Bank Pemerintah. 
 
 
 
04311179 / LINTANG NAWANG SARI 
THE ANALYSIS OF PROFITABILITY RATIO PT BANK BNI TBK ON ROA. (FROM YEAR 2002 TO 2006), 2008 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Nawang Sari, Lintang (2008). The Analysis of Profitability Ratio PT Bank BNI tbk on ROA: Management Department, 
International Program. Faculty of Economics, Islamic University of Indonesia. Profitability is an important factor for a bank 
because profit is a measurement for a bank’s performance. Therefore, a high level of profitability does not only show the 
success of a bank that is profitable and efficient, but also show the ability of the bank to generate the income and to keep 
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its good performance. This research used secondary data gathered from the Annual Report of PT Bank BNI (Persero) Tbk 
(from the years 2002 to 2006), the profile of Bank BNI, Prospectus of PT Bank BNI (Persero) Tbk, “Info Bank” magazine. 
The result of this study shows that the Return on Assets (ROA) of Bank BNI fluctuated during the years of 2002 until 
2006. This condition was because of the improvement of Profit Margin (PM) and Total Assets Turn Over (TATO) in Bank 
BNI, since there was increasing number of interest income and efficiency in utilizing the assets. 
Key words: Profitability ratio; ROE; ROA; EM; Bank BNI; fluctuation. 
 
 
 
04311178 / GILANG WULAN SARI 
THE ANALYSIS OF PROFITABILITY RATIO PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK ON ROE (FROM 
YEAR 2002 TO 2006, 2008 
Pembimbing: Bachruddin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Wulan Sari, Gilang (2008). The Analysis of Profitability Ratio PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk on ROE: 
Management Department, International Program. Faculty of Economics, Islamic University of Indonesia. 
Profitability is an important factor for a bank because profit is the existing measurement of a bank. In regard to this 
importance, a high level of profitability does not only show the successfulness of a bank that is profitable and efficient, 
but also show the ability of the bank to generate the income and to survive in the banking world. One way to measure the 
profitability of a bank is by analyzing the ROE. This research aims to find the answer of Return on Assets (ROA) 
fluctuation that cause the position of Return on Equity (ROE) above or below average in Bank Negara Indonesia. The 
second purpose of this research is to find the answer of Equity Multiplier (EM) fluctuation that also cause the position of 
Return on Equity (ROE) above or below average in Bank Negara Indonesia. 
This research uses secondary data that taken from the Annual Report of PT Bank BNI (Persero) Tbk (from the years 2002 
to 2006), the profile of Bank BNI, Prospectus of PT Bank BNI (Persero) Tbk, info Bank magazine. 
The result of this study shows that the Return on Equity (ROE) of Bank BNI is fluctuating during the years 2002 until 
2006. This condition is because of the improvement of Return on Asset (ROA) and Equity Multiplier (EM) in Bank BNI, 
since there is increasing number of interest income and utilizing the equity. 
Key words: Profitability ratio; ROE; ROA; EM; Bank BNI; fluctuation. 
 
 
 
04311117 / NOVITA SARI 
ANALISIS ASOSIASI MEREK PRODUK HAND AND BODY LOTION CITRA, VASELINE, DAN POND'S DI KOTA 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian skripsi ini mengambil judul: “Analisis Asosiasi Merek Produk Hand and Body Lotion Citra, Vaseline dan Pond’s di 
Kota Yogyakarta”.  Latar belakang dari penelitian skripsi ini adalah perang pemasaran akan menjadi perang antar merek, 
suatu persaingan demi dominasi merek. Berbagai perusahaan dan investor akan menyadari merek sebagai aset 
perusahaan yang paling bernilai. Hal ini merupakan konsep yang amat penting sekaligus merupakan visi bagaimana 
mengembangkan, memperkuat, mempertahankan mengelola suatu perusahaan. Satu-satunya cara untuk menguasai 
pasar adalah memiliki pasar dengan merek yang dominan atau memiliki ekuitas merek yang kuat. Merek pada 
kenyataannya lebih dari sekedar logo, nama atau pengepakannya (packaging).  Hal ini menimbulkan persaingan yang 
cukup ketat, tidak terkecuali kelompok merek produk hand and body lotion, yang memberikan kemungkinan bagi 
konsumen melakukan brand switching dengan mudah.  Hal ini juga dipicu semakin banyaknya merek hand and body 
lotion yang beredar dimasyarakat, selain itu hand and body lotion lainnya pun mengeluarkan varian yang hampir sama, 
dengan kualitas yang hampir sama pula dan harga yang bersaing.  Permasalahan yang dikemukan berdasarkan latar 
belakang penelitian skripsi ini adalah apakah ada kesamaan asosiasi merek hand and body lotion Citra, Vaseline dan 
Pond’s berdasarkan persepsi konsumen serta apakah ada perbedaan asosiasi merek hand and body lotion Citra, Vaseline 
dan Pond’s berdasarkan karakteristik konsumen.  Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah H1: Asosiasi merek 
produk hand and body lotion Citra, Vaseline dan Pond’s menurut konsumen memiliki asosiasi yang sama., H2: Asosiasi 
merek produk hand and body lotion Citra, Vaseline dan Pond’s adalah sama berdasarkan karakteristik konsumen.  
Penulisan penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis faktor untuk mengetahui faktor-faktor asosiasi merek hand 
and body lotion menurut persepsi konsumen  dan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui keeratan korelasi antara faktor 
asosiasi merek hand and body lotion tersebut  Dari hasil analisis faktor dapat disimpulkan bahwa hand and body lotion 
Citra, Vaseline dan Pond’s memiliki asosiasi yang sama berdasarkan persepsi konsumen. Dengan kata lain ketiga merek 
tersebut memiliki faktor asosiasi merek yang hampir sama, sehingga H1 dapat diterima.  Sedangkan berdasarkan uji 
Kruskal – Wallis tidak terdapat perbedaan tingkat asosiasi merek produk hand and body lotion Citra, Vaseline dan Pond’s 
berdasarkan karakteristik konsumen, atau dengan kata lain tolak H2. 
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04311183 / HEFRIANI SISKA 
ANALISIS MINAT BELI KONSUMEN MIE SEDAP DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PENGARUH 
PENAYANGAN IKLAN DI TELEVISI (VERSI PADI IN LONDON)., 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat, dan juga teknologi yang semakin berkembang 
setiap saat, sangat mempengaruhi kondisi bangsa Indonesia. Sektor jasa terutama jasa periklanan dewasa ini sangatlah 
berkembang dengan pesat, dua pertiga dari elemen dunia adalah sektor jasa. Pengguna sektor jasa sejauh ini lebih 
banyak didominasi oleh kalangan menengah keatas, karena efektifitas dan kualitas sangatl ah mereka junjung tinggi 
dalam kehidupan sehari -hari. Peranan iklan Mie Sedap (versi Padi in London) dan berbagai veriabel di dalamnya sangat 
mempengaruhi minat konsumen untuk mau membeli produk yang diiklankan tersebut. 
Dengan adanya iklan konsumen dapat memilih secara selektif dan kolektif terhadap produk. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat judul “Analisis Minat Beli Konsumen Mie Sedap Di Kota yogyakarta 
Ditinjau Dari Pengaruh Penayangan Iklan di Televisi (Versi Padi in London) ”. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan 
pengaruh variabel iklan terhadap minat beli konsumen dan variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi 
konsumen untuk membeli produk. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka berbagai variable yang diujikan tersebut 
ditanyakan langsung kepada beberapa responden yang dianggap mampu mewakili keseluruhan sampel. Adapun variabel 
bebasnya yaitu model, dialog, soundtrack, tampilan gambar dan durasi penayangan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan an alisis regresi linear berganda, determinasi 
berganda, uji t dan F serta uji asumsi klasik. Dari analisis regresi linear yang digunakan hasil yang diperoleh 
menunjukkan nilai koefisien regresi masing-masing variabel adalah positif yaitu (0,452) untuk model, (0,384) untuk 
dialog, (0,215) untuk musik pengiring, (0,194) untuk tampilan gambar, (0,267) untuk durasi penayangan. Berdasarkan 
uji secara Anova atau uji F dan uji parsial atau uji t didapat bahwa secara serentak variable independent memiliki 
pengaruh s ignifikan terhadap variabel dependent. Sedangkan berdasarkan uji asumsi klasik didapat hasil model 
normalitas terpenuhi, tidak terjadi multikolinearitas, model regresi tidak mengandung unsure heteroskedastisitas, asumsi 
linearitas telah terpenuhi dan tidak terjadi auto korelasi. 
Key Word: Minat beli, iklan televisi dan regresi. 
 
 
 
 
04311190 / OKTAVI ARIFIANI 
ANALISIS MINAT BELI SABUN BIORE BERDASARKAN REASONED ACTION MODEL DI TINJAU DARI 
PENGARUH POINT OF PURCHASE DI PUSAT PERBELANJAAN MODERN - CARREFOUR, 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Minat Beli Sabun Cair Biore Berdasarkan Reasoned Action Model Ditinjau dari 
Pengaruh Point of Purchase di Pusat Perbelanjaan Modern – Carrefour, Yogyakarta”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi pengaruh beberapa POP (Shelf Talker dan Poster Dinding) terhadap minat beli konsumen. Serta 
mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi minat beli dalam pembelian produk sabun cair Biore. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Sampel yang digunakan 
sebanyak 96 responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya terdiri dari 
Variabel terikat (Y) yaitu minat beli konsumen, serta variabel bebasnya terdiri dari sikap (X1) dan norma subjektif (X2). 
Data diuji validitasnya dengan menggunakan metode Korelasi Product Moment Pearson dan untuk menguji tingkat 
reliabilitasnya dengan menggunakan Koefisien Cronbach 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 12.0. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel Sikap (Ao) yang 
terbentuk setelah adanya iklan POP produk sabun cair Biore, dan Norma Subyektif (SN) mempunyai pengaruh yang 
signifkan terhadap Minat konsumen dalam membeli produk sabun cair Biore di Carrefour Yogyakarta. Sedangkan 
besarnya pengaruh kedua variabel bebas terhadap minat konsumen adalah sebesar 42.7% dan sisanya sebesar 57.3% 
dipengaruh oleh variabel lain. Secara parsial variabel Sikap (Ao) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
minat konsumen. Hal ini berarti semakin positif sikap konsumen terhadap atribut-atribut POP, maka semakin kuat minat 
konsumen dalam memilih produk Biore tersebut. Hasil juga menunjukkan bahwa variabel Sikap merupakan variabel yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap Minat konsumen. Hal ini dapat dilihat pada koefisien determinasi parsial dari 
variabel Sikap (Ao) mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 38% dibandingkan dengan Norma Subyektif (SN) yang hanya 
mempunyai nilai 19%. 
Kata kunci : Sikap, Norma Subyektif, Minat beli, iklan POP 
 
 
 
 
 



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 

PERPUSTAKAAN FE-UII                                                                                                                        41  
 

 
04311352 / MUHAMAD ALI SUKRAJAP 
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT IKLAN TELEVISI TERHADAP EKUITAS MEREK, 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Dunia usaha memiliki tingkat perubahan sangat cepat. Perubahan iklim usaha susah ditebak dan bersifat statis 
mengharuskan setiap perusahaan senantiasa melakukan upaya perbaikan produk. Perbaikan produk tidak hanya meliputi 
mutu kualitas produk perusahaan juga proses produk sampai pada pengguna akhir atau dengan kata lain dapat terjual. 
Maka tidak heran bila produsen berlomba-lomba menjual produknya agar cepat laku dipasaran. Berbagai media publikasi 
produk pun dicoba. Saluran media yang sering digunakan adalah melalui periklanan. Periklanan membuat produsen 
bekerja lebih ekstra agar iklannya menjadi efektif dan efisien artinya sebuah iklan mampu menarik perhatian audien yang 
melihat iklan tersebut.  
Jenis saluran periklanan yang marak digunakan akhir-akhir ini adalah iklan televisi. Efektifitas iklan televisi sangat 
dipengaruhi oleh durasi tayang. Iklan di televisi mempunyai durasi sangat singkat disebabkan oleh biaya iklan yang 
sangat mahal sehingga iklan tersebut tidak mampu untuk menjelaskan secara keseluruhan dan details informasi 
mengenai produk. Oleh karena itu pembuataan iklan televisi haruslah menyenangkan konsumen, artinya dalam 
mendesain iklan perlu memperhatikan atribut iklan agar dapat membuat konsumen tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai produk serta upaya penanaman preferensi merek dalam benak konsumen. Iklan televisi merupakan salah satu 
cara untuk mengelola ekuitas merek yang baik. Menurut Knapp (2001) iklan yang efektif adalah iklan yang mampu 
membangun citra merek (brand image) produk sehingga mampu memperkuat ekuitas produk.  
Penelitian ini akan mengukur sejauhmana pengaruh atribut iklan televisi dalam iklan Sprite versi Speed mempengaruhi 
ekuitas merek produk Sprite. Variabel yang digunakan untuk atribut iklan yaitu kisah cerita, tagline, animasi, musik, 
endoser dan warna sedangkan variabel ekuitas merek adalah brand awareness, brand association, perceived quality, dan 
brand loyalty. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer yang diambil langsung dari sumber data melalui 
survai dengan jumlah responden (n) sebesar 100 responden. Semua data diolah dengan menggunakan alat analisis 
Structural Equation Model dalam LISREL 8.54.  
Dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa secara umum terdapat pengaruh positif atribut iklan televisi 
terhadap ekuitas merek produk namun bila dirinci lebih khusus terdapat iklan yang tidak berpengaruh secara positif 
terhadap ekuitas merek yaitu animasi dan warna sedangkan atribut iklan yang paling positif pengaruhnya adalah tagline.  
Kata kunci: Periklanan, Atribut Iklan Televisi dan Ekuitas Merek.  
 
 
 
 
 
04311018 / ERDI AFIATA VALENTIN 
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN HONDA 
JAZZ DI KABUPATEN SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Dalam penelitian ini atribut produk yang diteliti adalah desain,harga,kualitas,dan merk terhadap keputusan konsumen 
dalam pembelian Honda Jazz di Kabupaten Sleman. Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang,ini dapat dibedakan 
dari karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin,tingkat pendidikan,jenis pekerjaan,tingkat penghasilan,dan 
sumber informasi responden. Dari karakteristik responden tersebut mayoritas konsumen Honda Jazz di Kabupaten 
Sleman adalah laki-laki sebesar 77%,berpendidikan diploma sebesar 35%,dengan jenis pekerjaan pengusaha/wiraswasta 
sebesar 32%,mempunyai tingkat penghasilan Rp 2.000.000 s/d 5.000.000 sebesar 39% dengan mayoritas sumber 
informasi yang diperoleh oleh responden berasal dari rekomendasi dari teman atau saudara sebesar 57%. Berdasarkan 
penilaian responden terhadap atribut desain,harga,kualitas,merk dan keputusan konsumen dalam pembelian Honda Jazz 
yang diukur dengan menggunakan skala likert yaitu dengan skor terendah 1 untuk jawaban sangat tidak setuju dan 
tertinggi 5 untuk jawaban sangat setuju. Keempat atribut produk berada pada interval 3,40 s/d 4,19,maka dapat 
diketahui bahwa responden menyatakan setuju bahwa Honda Jazz memiliki desain yang tidak ketinggalan 
jaman,menarik,lengkap untuk menunjang aktivitas berkendara dan mudah digunakan dengan skor rata-rata total sebesar 
3,71. Dari segi harga responden setuju bahwa Honda Jazz memiliki harga yang murah dan harganya sesuai dengan 
kualitasnya dengan skor rata-rata total sebesar 3,84. Dari segi kualitas responden setuju bahwa Honda Jazz memiliki 
kualitas yang nyaman dan lengkap,dan Honda Jazz sangat baik kualitasnya dengan skor rata-rata total sebesar 3,76. 
Sedangkan dari segi merk,responden setuju merk Honda Jazz sangat baik dan Merk Honda Jazz selalu mengedepankan 
inovasi dengan skor rata-rata total sebesar 3,65. Dan responden setuju untuk melakukan keputusan dalam pembelian 
Honda Jazz karena mengingat Honda Jazz sebagai citycar sangat lengkap,sehingga responden akan merekomendasikan 
kepada orang lain untuk membeli Honda Jazz dengan skor rata-rata total 3,86.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara atribut produk (desain, harga, 
kualitas,merk) terhadap keputusan konsumen dalam pembelian Honda Jazz. Dan untuk mengetahui atribut produk apa 
yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian Honda Jazz. 
Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara atribut produk (desain, harga, kualitas,merk) 
terhadap keputusan konsumen dalam pembelian Honda Jazz.  Atribut desain dengan nilai thitung sebesar 2,057 dan nilai 
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probabilitas   (sign-t) sebesar 0,042 < 0,05. Atribut harga dengan nilai thitung sebesar 4,543 dengan nilai probabilitas 
(sign-t) sebesar 0,000 < 0,05. Atribut kualitas dengan nilai thitung sebesar 5,060 dan nilai probabilitas (sign-t) sebesar 
0,000< 0,05. Atribut merk dengan nilai thitung sebesar 2,694 dan nilai probabilitas (sign-t) sebesar 0,008 < 0,05. 
Sedangkan atribut kualitas adalah atribut produk yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen dalam 
pembelian Honda Jazz. Dibuktikan dengan koefisien determinasi parsial dari atribut kualitas sebesar 0,212 atau 21,2% 
lebih besar daripada atribut desain 0,043 atau 4,3%,atribut harga 0,178 atau 17,8% dan atribut merk 0,071 atau 7,1%.       
Kata kunci : Atribut Produk, Keputusan Pembelian.  
 
 
 
04311525 / TAUFIK AL HUDA 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN GOEBOEX COFFEE DI 
YOGYAKARTA, 18 November 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Kondisi persaingan yang semakin banyak antar perusahaan, setiap perusahaan saling berpacu untuk memperluas pasar. 
Harapan dari adanya perluasan pasar secara langsung adalah meningkatnya penjualan, sehingga perusahaan akan 
memiliki lebih banyak konsumen. Namun ada beberapa hal yang harus dipahami oleh perusahaan selaku produsen, 
bahwa semakin banyak konsumen maka perusahaan akan semakin sulit mengenali konsumennya secara teliti. Terutama 
tentang suka atau tidaknya konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan dan alasan yang mendasarinya. 
Perusahaan yang mampu bersaing dalam pasar adalah perusahaan yang dapat menyediakan produk atau jasa 
berkualitas, sehingga perusahaan dituntut untuk terus melakukan beberapa perbaikan terutama pada kualitas 
pelayanannya. Hal ini dimaksudkan agar seluruh barang atau jasa yang ditawarkan akan mendapat tempat yang baik di 
mata masyarakat selaku konsumen dan calon konsumen. Konsumen dalam memilih barang dan jasa didasari motivasi 
yang nantinya mempengaruhi jenis, cita rasa barang dan jasa berkualitas yang dibelinya. Oleh karena itu pihak 
perusahaan harus mengetahui bagaimana kinerja karyawan diterima oleh konsumennya sehingga perusahaan dapat 
melakukan langkah-langkah apa saja yang perlu dipertahankan atau diperbaiki. Atas dasar uraian tersebut, maka 
menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul :“Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Goeboex Coffee Di Yogyakarta”. Lokasi tempat penelitian dilakukan pada Goeboex Coffee Jl. Perumnas Seturan, 
Mundusaren CT Sleman Yogyakarta dengan menggunakan 96 sampel. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah kuesioner, yaitu merupakan pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh responden untuk mengetahui penilaian 
pelanggan terhadap kualitas pelayanan Goeboex Coffee Jl. Perumnas Seturan, Mundusaren CT Sleman Yogyakarta. Untuk 
mengetahui pengaruh antara variable independent (X) dengan variabel dependen (Y) alat analisis yang digunakan adalah 
metode analisis regresi berganda. Dalam analisis data yang dilakukan peneliti di peroleh hasil yang pertama bahwa 
terdapat pengaruh positif secara parsial kualitas pelayanan Goeboex Coffee yang terdiri dari reliability, responsiveness, 
assurance, empathy dan tangibles terhadap kepuasan pelanggan. Kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara 
serentak dan signifikan kualitas pelayanan Goeboex Coffee yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, 
empathy dan tangibles terhadap kepuasan pelanggan. Saran ditujukan sebagai bahan pertimbangan pihak perusahaan 
untuk melakukan upaya apa saja yang perlu dipertahankan atau diperbaiki sehingga dapat memberikan pelayanan yang 
lebih baik dibandingkan pesaingnya dan bahkan merebut konsumen pesaing. 
 
 
 
04311436 / IMRON HAMZAH YAHYA 
ANALISIS PERBEDAAN SIKAP KONSUMEN DALAM MEMILIH TABLOID OLARAGA SOCCER DAN BOLA DI 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengambil judul “Analisis perbedaan Sikap Konsumen dalam Memilih tabloid olahraga Soccer dan Bola di 
Yogyakarta”. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan Sikap Konsumen dalam 
Memilih tabloid olahraga Soccer dan Bola di Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan model sikap multiciri Fishbein. 
Variabel yang berpengaruh adalah variabel sikap. Variabel sikap dapat diukur dari besarnya keyakinan dan evaluasi atas 
atribut yang diteliti. Atribut-atribut yang akan diteliti meliputi kelengkapan berita akurasi berita, kualitas gambar, kualitas 
ulasan berita, sajian berita sepakbola, sajian berita utama, daya tarik halaman depan dan harga. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh dengan mengedarkan dua macam angket. Angket pertama digunakan untuk 
mengidentifikasi atribut-atribut dari tabloid olahraga yang dianggap penting oleh konsumen. Sedangkan angket kedua 
digunakan untuk memperoleh data yang kemudian akan dianalisis untuk kepentingan pembuktian hipotesis yang telah 
ditetapkan.  Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantatif, yang meliputi indeks sikap 
(Fishbein) dan uji Wilcoxon. Populasi yang diteliti adalah konsumen yang pernah membaca atau membeli taboid Soccer 
dan Bola di Yogyakarta sebanyak 96 orang. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada 
perbedaan yang signifikan keyakinan, evaluasi dan sikap konsumen dalam memilih tabloid olaraga Soccer dan Bola di 
Yogyakarta. 
Kata kunci : Sikap konsumen, Uji wilcoxon 
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04311171 / MARLINA SUSYANTI 
ANALISIS SIFAT MEREK PADA PRODUK KARTU SELULER THREE (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FE UII 
YOGYAKARTA), 2008/2009 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian dengan judul Analisis Sifat Merek Pada Produk kartu Selluler Merek Three (Studi Kasus Pada Mahasiswa FE UII 
Yogyakarta) ini mencoba untuk mengidentifikasi ada tidaknya pengaruh penerapan standar sifat memorability, 
uniqueness, pronounceability, images, dan consistency with overall corporate branding strategy serta untuk mengetahui 
standar sifat manakah yang paling dominan pada nama merek Three (3). Terdapat dua masalah yang dikemukakan 
dalam penelitian ini. Pertama bagaimanakah pengaruh penerapan standar sifat memorability, uniqueness, 
pronounceability, images, dan consistency with overall corporate branding strategy pada produk kartu selluler merek 
three (3). Kedua standar sifat manakah yang paling mendominasi pada nama merek three (3). Populasi penelitian adalah 
seluruh mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang sedang menggunakan, pernah 
menggunakan, ataupun sekedar mengetahui produk kartu selluler merek three (3). Sampel penelitian diperoleh dengan 
cara penyebaran kuesioner dan dilakukan dengan metode Purposive Sampling. Alat analisis yang digunakan adalah 
Analisis Faktor. Hasil pengujian Analisis Faktor dengan melalui beberapa tahapan, pertama uji KMO yaitu uji secara umum 
yamg menunjukkan nilai ≥ 0,5 dan bartlett’s test ≤ 1 maka variabel layak untuk dianalisis dengan menggunakan analisis 
faktor, kedua Anti image correlation yaitu uji per indikator yang menunjukkan nilai ≥ 5 yang berarti bahwa tiap indikator 
dalam hal ini 25 indikator mempunyai hubungan (korelasi) dan bisa untuk dilanjutkan dianalisis faktor, ketiga ekstraksi 
faktor yang nilainya harus ≥ 1, dan dari 25 pertanyaan tersebut diketahui ada 5 butir item yang ekstraksinya ≥ 1 yang 
kemudian disebut sebagai variabel manfaat, rotasi faktor nilainya harus menunjukkan ≥ 0,5 bahwa dari 5 variabel 
tersebut ditentukan nama untuk masing-masing variabel sekaligus untuk menentukan urutan standar sifatnya bahwa 
yang pertama adalah pronounceability dengan nilai 19,753%, kedua images dengan nilai 15,279%, ketiga memorability 
dengan nilai 14,692%, keempat consistency with overall corporate branding strategy dengan nilai 12,675% dan kelima 
uniqueness dengan nilai 10,377%, urutan ini dilihat dari nilainya, dari nilai tertinggi sampai terendah. Hipotesis 1, 2, 3, 4, 
5 terbukti yaitu bahwa ada pengaruh penerapan standar sifat memorability, uniqueness, pronounceability, images, dan 
consistency with overall corporate branding strategy pada produk kartu selluler merek three (3), sedangkan untuk 
hipotesis 6 tidak tebukti, karena sifat yang paling dominan pada kartu selluler three (3) adalah sifat pronounceability 
yaitu merek mudah untuk dilafalakan dengan nilai sebesar 19,753% yang merupakan nilai tertinggi dari ke-4 sifat 
lainnya. Sehingga pada penelitian ini, peneliti dapat menjawab dua permasalahan yang telah diajukan. 
Kata kunci: Sifat Merek. 
 
 
 
 
04311339 / DANANG FAMBUDI 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK MAKANAN BAKPIA PATUK 75 DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
04311441 / FATKHURROHMAN 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA FIT DI KABUPATEN 
SLEMAN, YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian skripsi ini mengambil judul “Analisis Sikap Konsumen Dalam Membeli Produk Sepeda Motor Supra Fit di 
Kabupaten Sleman, Yogyakarta”. Latar belakang dalam penyusunan skripsi ini adalah Perkembangan dunia usaha yang 
semakin meningkat sejalan dengan kemajuan dunia teknologi dan dunia industri pada masa ini mengakibatkan 
munculnya produk-produk baru dari berbagai perusahaan. Di antara banyak produk sepeda motor yang ditawarkan, 
terdapat salah satu produk sepeda motor yang bermerek Honda. Untuk itu Honda salah satu produsen sepeda motor 
berusaha memuaskan dan memenuhi permintaan pasar dengan memproduksi sepeda motor Honda Supra Fit dan 
mengharapkan dapat memenangkan persaingan antar produsen sepeda motor.  
Pada skripsi ini, penulis meneliti tentang sikap konsumen dalam membeli produk sepeda motor Honda Supra Fit dan 
menganalisis ada/tidaknya perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristiknya yaitu gender, usia, tingkat 
penghasilan dan pekerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu para pengguna 
sepeda Motor Honda Supra Fit di Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode Convinience Sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 105 responden.  
Untuk menganalisis sikap konsumen tersebut digunakan model analisis sikap Fishbein dan uji beda nonparametrik Kruskal 
Wallis. Dalam analisis sikap Fishbein, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan variabel keyakinan (bi) 
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dan evaluasi (ei) atas atribut-atribut produk yang digunakan. Variabel-variabel tersebut kemudian dikalikan untuk 
memperoleh indeks sikap konsumen yang diukur menggunakan skala interval 4 ruas. Kemudian untuk analisis Kruskal 
Wallis, keputusan dalam menerima atau menolak Ho dilakukan dengan membandingkan probabilitas dengan batas tingkat 
signifikansi (0,05). Jika probabilitas kesalahan lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan jika probabilitas kurang dari 
0,05 maka Ho ditolak yang artinya terdapat perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristik responden  
Berdasarkan analisis Fishbein yang dilakukan, diketahui bahwa konsumen mempunyai sikap yang positif pada atribut 
(harga jual, kualitas mesin, keiritan, desain, warna, suku cadang, image, kecepatan) dari sepeda motor Honda Supra Fit 
dan sisanya memberikan sikap negatif. Sedangkan dari hasil analisis Kruskal Wallis ada perbedaan sikap konsumen 
terhadap atribut dari sepeda motor Honda Supra Fit berdasarkan karakteristik konsumen. Perbedaan yang signifikan 
terletak pada atribut harga jual, keiritan, desain, warna, suku cadang dan kecepatan. Pada atribut suku cadang terdapat 
perbedaan yang signifikan pada semua karakteristik (gender, usia, penghasilan, pekerjaan).  
Kata kunci : Sikap konsumen, karakteristik konsumen  
 
 
 
04311003 / USWATUN HASANAH 
PENGARUH ATRIBUT-ATRIBUT IKLAN TERHADAP MINAT BELI KARTU GSM 3 DI KECAMATAN DEPOK SLEMAN 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran yang berhubungan dengan penyampaian pesan oleh 
produsen kepada konsumen melalui media periklanan. Melalui kegiatan periklanan diharapkan konsumen mengenal 
karakteristik produk dan jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan pembelian. Produk yang 
diteliti adalah kartu GSM (Global System for Mobile Communication) 3. Penelitian ini menjelaskan atribut-atribut iklan 
yang terdiri dari isi pesan, struktur pesan, format pesan dan sumber pesan yang dikemas dalam iklan kartu GSM 3 di 
televisi, memiliki pengaruh atau bagaimana pengaruhnya terhadap minat beli konsumen. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah 
atribut-atribut dari iklan yang terdiri dari isi pesan, struktur pesan, format pesan dan sumber pesan berpengaruh secara 
signifikan terhadap minat beli konsumen dan atribut apakah yang paling dominan dari iklan tersebut yang mempengaruhi 
minat beli konsumen. 
Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diproleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang 
pernah menyaksikan iklan kartu GSM 3 di televisi dan berdomisili di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta khususnya di 
Condong Catur, Jln Seturan dan Jln Solo. 
Metode analisis data yang digunakan adalah terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik, dimana analisis statistik 
menggunakan model analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis untuk koefisien regresi dengan melihat hasil 
koefisien determinasi berganda ( R 2 ), koefisien determinasi parsial (r²), melakukan uji F dan melakukan uji T serta uji 
asumsi klasik . Hasil uji hipotesa menunjukkan Adanya pengaruh yang signifikan baik secara bersama�sama maupun 
secara parsial mengenai atribut�atribut iklan terhadap minat beli, Dilihat dari probabilitas tingkat kesalahan Fhitung dan 
thitung yang lebih kecil dari taraf signifikansi yakni 0,000 < 0,05. Sedangkan berdasarkan uji asumsi klasik didapat hasil 
model regresi mengandung unsur heteroskedastisitas, tidak terjadi  multikolinearitas, model normalitas terpenuhi, dan 
asumsi linearitas telah terpenuhi. Berdasarkan uji koefisien determinasi berganda (R 2 ) diketahui nilai R 2 adalah 0,965. 
Sementara atribut yang paling dominan adalah atribut struktur pesan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 
parsial sebesar 0,564.  
Kata kunci : Iklan, Isi Pesan, Struktur Pesan, Format Pesan, Sumber Pesan, Minat Beli. 
 
 
 
03311155 / NOOR IKHSAN SYUHADA 
PENGARUH IKLAN P.O.P DI TINJAU DARI REFEREN DAN SIKAP TERHADAP MINAT KONSUMEN PRODUK 
ELEKTRONIK DI PUSAT PEMBELANJAAN MODERN - CARREFOOR, YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Pengaruh Iklan P-O-P Ditinjau dari Referen dan Sikap terhadap Minat Beli Konsumen Produk 
Elektronik di Pusat Perbelanjaan Modern – Carrefor, Yogyakarta”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
pengaruh beberapa atribut P-O-P terhadap minat beli konsumen. Serta mengetahui variable yang paling dominant 
terhadap keputusan konsumen dalam mempengaruhi pembelian produk Elektronik.  
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Sampel yang digunakan 
sebanyak 96 responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya terdiri dari 
Variabel terikat (Y) yaitu minat beli konsumen, serta variabel bebasnya terdiri dari sikap (X1) dan norma subjektif (X2).  
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 12.0.  Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel Sikap 
(Ao) yang terbentuk setelah adanya iklan P-O-P produk-produk elektronik, dan Norma Subyektif (SN) mempunyai 
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pengaruh yang signifkan terhadap Minat konsumen dalam membeli produk elektronik di Carrefour Yogyakarta. 
Sedangkan besarnya pengaruh kedua variabel bebas terhadap minat konsumen adalah sebesar 61,7% dan sisanya 
sebesar 38,3% dipengaruh oleh variabel lain. Secara parsial variabel Sikap (Ao) mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat konsumen. Hal ini berarti semakin positif sikap konsumen terhadap atribut-atribut produk 
elektronik di Carrefour Yogyakarta, maka semakin kuat minat konsumen dalam memilih produk tersebut. Hasil juga 
menunjukkan bahwa variabel Sikap merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Minat konsumen. 
Hal ini dapat dilihat pada koefisien determinasi parsial dari variabel Sikap (Ao) mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 
0,571 dibandingkan dengan Norma Subyektif (SN) yang hanya mempunyai nilai 0,212.  
Berdasarkan hasil analisis kruskal wallis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan sikap konsumen berdasarkan 
tingkat penghasilan, terjadi perbedaan yang signifikan norma subyektif berdasarkan jenis kelamin dan terjadi perbedaan 
yang signifikan minat beli konsumen berdasarkan jenis kelamin dan tingkat penghasilan. Sedangkan perbedaan sikap, 
norma subyektif dan minat beli konsumen berdasarkan usia dan tingkat pendidikan tidak menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan.  
Kata kunci : Minat beli, iklan P-O-P  
 
 
 
04311403 / SUYATI 
PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA 
PENGIRIMAN PT. POS INDONESIA (PERSERO), 17 November 2008 
Pembimbing: Budi Astuti, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Latar belakang yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Kualitas Layanan yang dilakukan oleh PT. Pos 
Indonesia (persero). Bagaimana hubungan kontribusi dari masing-masing Variabel kualitas layanan terhadap 
pengambilan keputusan dalam menggunakan jasa pengiriman di PT. Pos Indonesia (persero), dan apakah ada variabel 
yang mempunyai kontribusi paling dominan dalam pengambilan keputusan penggunaan jasa PT. Pos Indonesia (persero). 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui variabel kualitas layanan mana saja yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia 
(persero) untuk mengetahui kontribusi dari masing-masing keputusan menggunakan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia 
(persero) dan untuk mengetahui variabel manakah yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap keputusan 
pengguanaan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (persero). Metode penelitiannya adalah menggunakan populasi dan 
sample. Dalam penelitian ini ditentukan populasinya adalah pengunjung kantor pos MPC Yogyakarta yang berada di 
Plemburan. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah metode Non Probability Sampling, metode ini merupakan 
sebuah teknik sampel yang dijadikan anggota sampel adalah konsumen yang kebetulan di jumpai di tempat penelitian. 
Maksudnya adalah bahwa sampel diambil dari semua konsumen yang telah melakukan transaksi pengiriman di kantor pos 
MPC Yogyakarta. Dengan sampel 100 responden. 
Devinisi operasiaonal variabel dari penelitian ini adalah keputusan konsumen menggunakan jasa pengiriman PT. Pos 
Indonesia (persero) (Y) sebagai variabel terikat (dependent variabel) dan variabel tangibles (X1), reliability (X2), 
responsiveness (X3), assurance (X4), dan empaty (X5) sebagai variabel bebas (variabel independen). 
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis Regresi Berganda untuk menguji hipotesis mengenai 
pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa PT. Pos Indonesia (persero). 
Pengujian signifikansi menggunakan uji F dan Uji t, dengna taraf signifikansi 5% sedang untuk mengukur validitas dan 
reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan kuisioner maka rumus product moment dan crombach alpha 
menjadi pilihan, dan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis untuk menguji hasil penelitian 
menggunakan alat bantu yaitu SPSS for Windows. 
Kata Kunci: Tangible, Reliability, Responseveness, Assurance, Empaty, Keputusan Pengunaan Jasa 
 
 
02311009 / BAYU WIJAYA 
PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT DASAPLAST 
NUSANTARA JEPARA JAWA TENGAH, 2008 
Pembimbing: Budi Sudjijono, Drs., MM 
Abstrak/abstract 
Dalam penelitian ini perilaku yang bermotivasi menjadi penekanan yang terutama dan dikaitkan dengan lingkungan kerja 
serta kinerja karyawan. Seorang pekerja atau karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya karena 
mengharapkan reward atau imbalan. Reward disini tidak hanya berupa uang atau gaji namun dapat dimaksudkan pula 
sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja di dalam perusahaan. Erat kaitannya dengan lingkungan kerja, dimana 
lingkungan kerja merupakan tempat dimana manusia terbentuk dengan berbagai karakteristik dan secara langsung dapat 
berpengaruh terhadap pembentukan kualitas. Kekuatan lingkungan besar pengaruhnya dalam pembentukan mentalitas. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh antara motivasi dan lingkungan kerja tehadap kinerja di PT Dasaplast 
Nusantara Jepara Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Dasaplast Nusantara Jepara Jawa Tengah 
dapat diambil kesimpulan bahwa variabel motivasi dan variabel lingkungan kerja ternyata memberikan pengaruh yang 
cukup signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara terpisah kedua variabel bebas dalam penelitian ini masing-masing 
memberikan pengaruhnya terhadap variabel dependennya. 
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02311037 / HIRAQ CITRA MAHARDIKA 
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA DI PT ASURANSI BUMI ASIH JAYA DISTRIK 
KAUMAN YOGYAKARTA, 2007 
Pembimbing: Budi Sudjijono, Drs., MM 
Abstrak/abstract 
Skripsi yang mengangkat judul “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT.Asuransi Bumi Asih 
Jaya Distrik Kauman Yogyakarta” secara garis besar membahas mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi 
kerja karyawan, apakah mempunyai pengaruh atau tidak, dan jika mempunyai pengaruh, maka faktor motivasi manakah 
yang paling dominan atau paling mempengaruhi prestasi kerja karyawan tersebut.  
Jumlah responden yang digunakan sebanyak 36 responden. Teknik pengumpulan data adalah dengan survei lapangan 
langsung dan didukung data sekunder. Metode kuisioner yang digunakan menggunakan metode skala linkert.  
Definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah prestasi kerja karyawan pada PT.Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik 
Kauman Yogyakarta sebagai variabel terikat (Y) atau variabel dependennya , kebutuhan fisiologis sebagai variabel bebas 
(X1), kebutuhan rasa aman (X2), kebutuhan sosial (X3), kebutuhan penghargaan diri (X4), kebutuhan aktualisasi diri 
(X5) sebagai variabel bebas (independent variabel).  
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda untuk menguji hipotesis mengenai 
pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Pengujian signifikansi mengunakan uji F dan uji t, dengan taraf 
signifikansi 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur digunakan kuesioner maka koefisien 
korelasi sederhana (product moment) dan alpha cronbach menjadi pilihan. Dan untuk selanjutnya digunakan sebagai 
dasar pengujian hipotesis. Untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu, yaitu SPSS for Windows Release 
11.5.  
 
 
 
 
02311283 / FRANTU MUWARDI 
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE,PRODUCT FEATURE KUALITAS, DAN UTILITAS TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN TELEPON SELULER SONY ERICSSON (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSDAN MANAJEMEN FE 
UII YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Djoko Oetomo, Drs., MM 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan di PT Istana Kayu Albasindo Purworejo dengan judul “ Pengaruh Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja 
Karyawan terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi di PT Istana Kayu Albasindo Purworejo. Penelitian ini 
mempunyai tujuan untuk mengetahui variabel mana diantara variabel kepuasan kerja dan disiplin kerja yang paling 
dominan berpengaruh terhadap produktifitas kerja karyawan bagian Produksi di PT Istana Kayu Albasindo Purworejo, dan 
sejauh mana tingkat kepuasan kerja atau disiplin kerja mempengaruhi produktifitas kerja karyawan. Dalam penelitian ini 
data didapat dari kuisioner yang dibagikan kepada karyawan bagian produksi dan pimpinan dari PT Istana Kayu Albasindo 
Purworejo. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial 
(analisis regresi linier berganda,korelasi berganda dan korelasi parsial).Untuk mempermudah melakukan analisis dan 
akurasi hasil analisis, juga untuk menghindari adanya kemungkinan kesalahan, maka proses estimasi dalam penelitian ini 
menggunakan program Statistical Process for Social Science Versi 11.5 ( SPSS.11.5) 
Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel kepuasan kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap produktifitas kerja karyawan bagian produksi di PT. Istana Kayu Albasindo Purworejo,selain itu 
dapat dilihat pula bahwa variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh yang dominan terhadap produktifitas kerja bagian 
produksi karyawan di PT Istana Kayu Albasindo Purworejo. 
Kata kunci : Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja dan Produktifitas Kerja 
 
 
 
 
 
05311494 / YOGA PRABOWO 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN CUSTOMER SERVICE PT. TELKOMSEL TERHADAP KEPUASAN DAN 
LOYALITAS PELANGGAN DI GRAPARI JOGJA, 2007 
Pembimbing: Djoko Oetomo, Drs., MM 
Abstrak/abstract 
- 
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03311106 / INDRA BAGUS SETIAWAN 
ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK SEPEDA MOTOR MERK "MIO" PADA DEALER 
YAMAHA RANI SAKTI MOTOR BATANG TAHUN 2007, 2008 
Pembimbing: Djoko Oetomo, Drs., MM 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian  Produk Sepeda Motor Merk “Mio” Pada Dealer 
Yamaha Rani Sakti Motor Batang  Tahun 2007”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumen 
terhadap atribut-atribut yang menyertai sepeda motor Yamaha “Mio” (meliputi harga, kualitas, penampilan dan pelayanan 
purnajual) pada Dealer Yamaha Rani Sakti Motor Batang, dan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat hubungan dari 
perilaku konsumen terhadap atribut-atribut  sepeda motor Yamaha “Mio” dengan berbagai karakteristik konsumen (meli-
puti : jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan), serta untuk mengetahui dan menganalisis seberapa 
kuat tingkat hubungan antara perilaku konsumen yang diukur dari perilaku konsumen terhadap atribut sepeda motor 
Yamaha “Mio”.  
 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu 
pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, teknik pengumpulan 
datanya adalah dengan kuisioner. Variabel penelitiannya adalah sikap konsumen dan atribut produk. 
Data diuji dengan menggunakan analisis chi square, yaitu untuk mengetahui perbedaan dari perilaku konsumen, dan 
analisis kontigensi, yaitu mengetahui kekuatan atau derajat keterkaitan antara kedua faktor yang diuji.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) dari jenis kelamin konsumen tidak ada perbedaan dengan atribut harga, 
penampilan Yamaha Mio dan pelayanan purnajual. Sedangkan jenis kelamin dengan kualitas terdapat perbedaan Jadi 
dapat dikatakan bahwa harga, penampilan Yamaha Mio dan pelayanan purnajual dapat diterima oleh semua jenis 
kelamin. (2) Bahwa dari berbagai kelompok umur konsumen tidak terdapat perbedaan terhadap atribut harga, kualitas 
dan penampilan Yamaha Mio serta pelayanan purnajual. Jadi dapat dikatakan bahwa harga, kualitas, penampilan Yamaha 
Mio dan pelayanan purnajual dapat diterima oleh semua kelompok umur. (3) Bahwa dari berbagai tingkat pendidikan 
konsumen tidak terdapat perbedaan terhadap atribut harga Yamaha Mio dan pelayanan purnajual. Jadi dapat dikatakan 
bahwa harga, penampilan Yamaha Mio dan pelayanan purnajual dapat diterima oleh semua tingkat pendidikan konsumen. 
Sedangkan pada kualitas Yamaha Mio terdapat perbedaan konsumen dilihat dari tingkat pendidikan. (4) Bahwa dari 
berbagai tidak ada perbedaan dari jenis pekerjaaan konsumen terhadap atribut harga, penampilan Yamaha Mio dan 
pelayanan purnajual. Jadi dapat dikatakan bahwa harga, penampilan Yamaha Mio dan pelayanan purnajual dapat diterima 
oleh semua jenis pekerjaan. Sedangkan pada kualitas Yamaha Mio terdapat perbedaan konsumen dilihat dari jenis 
pekerjaan konsumen. (5) Bahwa ada perbedaan dari tingkat penghasilan konsumen terhadap atribut harga, kualitas, 
penampilan Yamaha Mio dan pelayanan purnajual. Jadi dapat dikatakan bahwa kualitas, penampilan Yamaha Mio dan 
pelayanan purnajual dapat diterima oleh semua tingkat penghasilan. (6) Dan hasil analisis kontigensi, bahwa terdapat 
hubungan yang lemah, cukup dan kuat antara jenis kelamin, kelomok umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan 
tingkat penghasilan dengan atribut harga, kualitas dan penampilan Yamaha Mio serta pelayanan purnajual  
 
 
 
 
 
04311037 / TRI AGUSBIANNY 
BANKING STOCK RETURN AND THEIR RELATIONSHIP TO  INTEREST RATES AND EXCHANGE RATES ( CASE 
OF INDONESIA ), 2008 
Pembimbing: Dwipraptono Agus Harjito Dr. 
Abstrak/abstract 
This research searches the relationship between acroeconomic factors on banking stock returns. The factors examined 
include two variables: interest rates and exchange rates as independent variable, meanwhile stock returns on banking 
sector as dependent variable. This study tries to examine the relationship of interest rates and exchange rates on banking 
stock returns in the Jakarta Stock Exchange. Based on previous study done by John Simpson and John Evans (2003), 
they did not find evidence that Australia’s bank stock market returns from a cointegrating have relationship with short-
and long-term interest rates and exchange rates. Meanwhile, the evidence presents that causality runs from bank stock 
returns to interest rates and exchange rates. 
This study takes the data from the all Indonesian banking companies’ stock price listed in the Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) from the time range between 2004 to 2006. The exchange rate and interest rate data were gathered 
from archives available at the Jakarta Stock Exchange (JSX) corner at Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia.  
The main result of this study that is conducted by using multiple regression method and ANOVA shows that there is no 
significant relationship between the dependent variable (Stock Return) and independent variable (Exchange rates and 
Interest rates) in the measurement of stock return on banking sector. The result shows that the variables mentioned 
above have no significant relationship on the stock return even though all of the results show an appropriate sign with the 
expected hypotheses and theories. All test in this thesis are conducted with confidence level of 95% (α = 5%). 
Keywords: Banking, stock returns, interest rates, and exchange rates. 
 
 



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 

PERPUSTAKAAN FE-UII                                                                                                                        48  
 

 
 
04311351 / NUKMAN TAUFIK 
CAPITAL STRUCTURE ANALYSIS IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE: APPLICATION OF FISCAL THEORY, 
TRADE-OFF THEORY, AND PECKING ORDER THEORY, 2008 
Pembimbing: Dwipraptono Agus Harjito Dr. 
Abstrak/abstract 
Nukman Taufik (2008), “Capital Structure Analysis in the IDX: Application of Fiscal Theory, Trade-Off Theory, and Pecking 
Order Theory”. Yogyakarta: Department of Management, International Program, Faculty of Economics, Indonesian Islamic 
University.  
This study explains several capital structure theories, such as: fiscal theory, trade-off theory, and pecking order theory, to 
apply in financial system of Indonesian companies. Because until nowadays debate about a firm’s optimal capital 
structure in the scope of corporate finance concerns keeps ongoing. Through optimizing the capital structure determinants 
by explaining 3 those theories, supposedly academicians or professional can determine what policy needs to be set up.  
The principal aim of this research is to test the relevance of the different financing theories for explaining capital structure 
suit to the company in Indonesia stock exchange (IDX). By examining those theories, we will get empirical information if 
those theories will be applicable for Indonesian companies. Then researcher will have the investigation whether capital 
structure determinants can influence debt ratio or not. This study takes data from companies listed in IDX from year 
2002-2006.  
After accomplishing the research finding and analysis, it is found effective tax rate, assets structure and firm size made a 
positive and significant effect to company debt ratio. Other variables, non debt tax shield and profitability value made a 
significant effect negatively to debt ratio. For growth opportunities, researcher found that correlation to debt ratio is 
insignificant. And those independent variables can influence debt ratio simultaneously.  
Keywords: fiscal theory, trade-off theory, pecking order theory, capital structure, and debt ratio.  
 
 
 
 
 
04311101 / MUHAMMAD HANIF NURRAHMAN 
COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE BETWEEN SYARI'AH BANKING  AND DUAL BANKING 
SYSTEM (BANK MUAMALLAT INDONESIA AND BANK NEGARA INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Dwipraptono Agus Harjito Dr. 
Abstrak/abstract 
Muhammad Hanif Nurrahman (2008), “Comparative Analysis of Financial Performance between Syari’ah Banking System 
and Dual Banking System (Case Study: Bank Muamallat Indonesia and Bank Negara Indonesia)”. 
Recently, there has been fast development of some Conventional bank which implements dual banking system. This 
system enables two operational activities move together (Syari’ah and Conventional). Beside that, there are also some 
Conventional banks that convert its operational activity based on Syari’ah principle. 
Considering the fast development of Syari’ah bank and Conventional bank which implements dual banking system, thus 
the writer conducts a research to analyze and compare what the financial performance between bank which implements 
Syari’ah system and bank which implements dual banking system is by using CAMEL method. 
Basically, CAMEL method is influenced by CAR, BDR, ROA, BOPO, FDR/LDR. By certain calculation, hence the bank’s 
financial performance could be defined. And after going through some calculation process, as a result the answer will be 
got that in general the financial performance of Syari’ah bank is better than Conventional bank which implements dual 
banking system. That conclusion above could be defined based on the financial ratio analysis result, as follow: CAR dual 
banking system is higher, BDR Syari’ah system is lower, ROA Syari’ah system is higher, BOPO Syari’ah system is lower, 
and LDR dual banking system is higher. 
Keywords: capital adequacy ratio, bad debt ratio, return on asset, operational cost and operational revenue, 
financed/loan to deposit ratio, bank’s financial performance. 
 
 
 
 
 
04311394 / TIFA NOER 'AMELIA 
THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE AND STOCK PRICE INDEX IN INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Dwipraptono Agus Harjito Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
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04311084 / AMBANG ARIES YUDANTO 
THE INFLUENCE OF AGENCY FACTORS AND TRANSACTION COST FACTOR TO DIVIDEND PAYOUT RATIO, 
2008 
Pembimbing: Dwipraptono Agus Harjito Dr. 
Abstrak/abstract 
In last decades, agency cost and transaction cost be a popular topic faced by Indonesia’s firms. Overall firms performance 
will be affected by those two factors. Moreover, this research is using dividend payout ratio as a comparative mechanism 
to overcome the agency cost and transaction cost. 
This research aims to examine the influences of agency factors and transaction cost factor to dividend payout ratio. This 
research tries to define an appropriate mechanism to decreasing agency cost and transaction cost, which represent by 
dividend payout ratio policy. Agency factors are represented by three variables, which are insider ownership, other firms 
ownership and shareholder dispersion. Transaction cost factors are represented by two variables, which are firms growth 
and firms risk. This study takes data from companies listed in JSX from year 2001-2005. 
Based on the research finding and analysis, it is found that insider ownership and firms growth influence dividend payout 
ratio significantly negative. Other firms ownership and shareholder dispersion influence dividend payout ratio significantly 
but have contradictory influences with hypothesis. Firms risk does not significantly influenced dividend payout ratio. And 
those independent variables influence dividend payout ratio simultaneously. 
Keywords: agency cost, transaction cost, dividend payout ratio, insiderownership, other firms ownership. 
 
 
 
05311181 / CITRA MEI SUCI 
THE INFLUENCE OF FUNDAMENTAL FACTORS TO STOCK PRICE: CASE STUDY ON BANK BCA AND BANK BNI, 
2008 
Pembimbing: Dwipraptono Agus Harjito Dr. 
Abstrak/abstract 
This research has been conducted in order to assess the influence of fundamental factors to stock price in bank BCA and 
BNI. The theoretical concept of the influence of fundamental factors to stock price based on the research which has been 
executed by Arifin Siddiq (2007) titled Valuation Ratios and Stock Price Predictability: Comparison between Short Term 
and Long Term Horizon (Case Study of Manufacturing Companies at Jakarta Stock Exchange Year 1994-2004). In this 
research, it shows that Price Earning ratios and Dividend Yield have significant relationship with the abnormal returns, but 
they have different characteristics in short term and long term period. Dividend yield has more influence on abnormal 
returns in long term period rather than in short term period but price earning ratio has more influence on abnormal 
returns in short term period in long term period. 
To accomplish and analyze the influence between those variables, the sample has been taken. The sample used in this 
research was two banks which are bank BCA and BNI. Data used in this research are secondary data, which are Return on 
Asset, Return on Equity, Price Earning Ratio, Net Profit Margin, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, and Dividend 
Payout Ratio taken from each banks financial report in 1997-2006. Further, those data are to calculate the amount of 
Return on Asset, Return on Equity, Price Earning Ratio, Net Profit Margin, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, and 
Dividend Payout Ratio. 
The result from statistical test indicates that partially variables of Return on Asset and Debt to Equity ratio has the most 
significant influence to stock price in Bank BCA and BNI but simultaneously none variables are significant to stock price in 
Bank BCA and BNI. In Bank BCA there are five variables that simultaneously significant to stock price which are DPR, 
DER, ROA, NPM, and EPS but in Bank BNI there are six variables that simultaneously significant to stock price which are 
DPR, PER, DER, EPS, ROA, and ROE. 
Keyword: Fundamental Factors such as ROA, ROE, PER, NPM, EPS, DER, and DPR 
 
 
 
02311304 / GATOT HERMAWAN  
ANALISIS PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED DAN MARKET VALUE ADDED TERHADAP RETURN SAHAM 
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA), 
2008 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Pada saat ini banyak perusahaan menggunakan ukuran kinerja yang lebih menekankan value (value based 
management/VBM). Konsep VBM mendorong manajemen lebih termotivasi dan fokus pada penciptaan arus kas di masa 
mendatang bagi pemegang saham. VBM yang diterapkan secara kontinyu, pada kondisi pasar yang efisien akan 
merefleksikan kinerja dan prospek bagus pada return saham. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesis: (1) EVA mempunyai pengaruh peositif terhadap return 
saham (2) MVA mempunyai pengaruh positif terhadap return saham. Penelitian ini menggunakan analisa regresi untuk 
melihat besar kontribusi variabel bebas dalam mempengaruhi return saham. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder untuk periode tahun 2005-2006, yang diperoleh dari Jakarta Stock Exchange (JSX). Data 
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penelitian ini adala perusahaan yang terdaftar pada perusahaan manufaktur sub barang konsumsi untuk periode 2005-
2006. Kesimpulan dari penelitian ini economic value added (EVA) dan market value added (MVA) secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  lebih kecil dari  
(1,075>3,15) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (p>0,05). Economic value added (EVA) tidak berpengaruh positif 
terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,695 yang lebih besar dari nilai 0,05 (p> 0,05). 
Market value added (MVA) tidak berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 
0,238 yang lebih besar dari nilai 0,05 (p>0,05). 
 
 
 
04311317 / RESTI INGGITA SUKMA 
ANALISIS PENGARUH EVA DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN TERHADAP RETURN PEMEGANG SAHAM 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR PADA BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
04311315 / DENY DWI SUSANTI 
ANALISIS PENGARUH GROWTH OPPORTUNITY, OPERATING LEVERAGE, DEVIDEN, ROA, DAN FIRM SIZE 
PADA STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTED DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Capital is very important for the firm to operate the activities and also for expanding the operation, so the firm must pay 
more attention for the capital structure. 
Capital structure is the proportion between uses debt or equity. In specifying optimal capital structure, we must consider 
many things influencing it. Theory that explains capital structure are balance theory, pecking order theory, and agency 
theory. The purpose of this research is to prove the effect of growth opportunity, operating leverage, deviden, 
profitability, and firm size on capital structure, using regression model and some indicator to each research variabel so 
besides can prove the effect of the factors that predicted effect the capital structure, we also be able to known the validity 
and reliability of the indicator. The data of tjis research is obtained from Indonesian Capital Market Directory with the 
criterion (1) manufacturing business listed in BEJ from year 2004 up to 2006, (2) publising annual financial statement 
during the periods, and (3) all data needed in research is available in the annual financial statement. The total sample 
is26 company. The result of this study indicates that the profitability and firm size have a positif affect on leverage, and 
we find no evidence that growth opportunity, operating leverge, and deviden effect leverge. 
Keyword : Capital structure, leverage, regression model, pecking order theory. 
 
 
 
 
04311232 / ULFA MUFIDATUN KHASANAH 
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN INVESTASI, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN PERTUMBUHAN 
PENJUALAN TRHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN.., 2008 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi dividen payout ratio. 
Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi berganda. Sedangkan jumlah 
perusahaan sebanyak 26 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta peride 2005 sampai dengan 2007, dengan 
metode purpose sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan investasi dan likuiditas tidak signifikan terhadap dividen payout ratio. 
Sedangkan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan signifikan terhadap dividen payout ratio. Untuk pengaruh invesasi, 
likuidias, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan secara bersama-sama signifikan tarhadap dividen payout ratio. 
Keywrds: metode purpose sampling, dividend payout ratio 
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04311071 / ISNANTO AGUS PRABOWO 
ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING PADA PENAWARAN PERDANA DI 
BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2002-2006, 2008 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Underpricing merupakan suatu fenomena yang umum terjadi pada pasar modal pada banyak negara di dunia ini, 
fenomena ini masih menjadi bahan penelitian dan menjadi misteri bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan 
pada dunia ekonomi, khusunya pada perkembangan pasar modal. Pada penelitian ini dikaji keterkaitan Reputasi 
Underwriter, skala perusahaan, umur perusahaan, jenis perusahaan, ROE, dan financial leverage, terkait dengan tingkat 
underpricing yang terjadi pada Bursa Efek Jakarta dalam kurun waktu 2002-2006. 
Secara umum penelitian ini merupakan penguat dan merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian yang terdahulu, 
sehingga masih menggunakan pendekatanpendekatan dan metode-metode yang megikuti pendekatan-pendekatan dan 
metodemetode yang terdahulu. 
Kata kunci: Underpricing, Initial Return, IPO, Reputasi Underwriter, skala perusahaan, umur perusahaan, jenis 
perusahaan, ROE, financial leverage. 
 
 
 
 
04311221 / ANDI BUDI SANTOSA 
INTERELASI MANAJEMEN RISIKO, FAKTOR TEKNIKAL DAN KINERJA PERBANKAN STUDI PADA PERUSAHAAN 
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04311134 / NOVIA CHOLILAWATI 
PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ-45 DI JAKARTA 
STOCK EXCHANGE, 2008 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental terhadap return saham pada perusahaan LQ-45 
di Jakarta Stock Exchange. Data yang telah dikumpulkan tersebut berupa faktor fundamental yang meliputi Earning Per 
Share (EPS), Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio  (DER), Market to Book Value Ratio (MBV) pada perusahaan 
LQ-45 di Jakarta Stock Exchange Periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.  
Dari hasil seleksi sampel diperoleh 35 perusahaan yang secara terus menerus tergabung dalam kelompok LQ-45 dan 
memiliki laporan keuangan secara lengkap. Alasannya adalah karena peneliti mengambil perusahaan sampel berdasarkan 
teknik Judgment Sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta analisis statistik dengan menggunakan model regresi, uji F dan uji T. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara  keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa faktor 
fundamental (EPS, ROE, DER, dan MBV) secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi return saham sedangkan. 
Secara parsial Earning Per Share (EPS) dan Market to Book Value Ratio (MBV) terbukti berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap return saham. Sedangkan secara parsial Return on Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) tidak 
terbukti berpengaruh signifikan terhadap return saham.  
Keywords : Earning Per Share (EPS), Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio  (DER), Market to Book Value Ratio 
(MBV), dan Return Saham 
 
 
 
 
02311482 / WIDHA ANGGA PRADANA 
PENGARUH INSIDEN OWNERSHIP DAN RESIKO PASAR TERHADAP KELAYAKAN DEVIDEN PADA 
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2001-2005, 2008 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insider ownership, risiko pasar, market to book value, size, earning 
variability, profitability, dan growth terhadap devidend payout ratio (DPR). Dalam penelitian ini independen variabel 
dibagi menjadi dua jenis: dua variabel independen sebagai variabel utama yaitu insider ownership dan risiko pasar, dan 
lima variabel independen lainnya sebagai variabel pengontrol yaitu market to book value, size, earning variability, 
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profitability, dan growth. Insider ownership dalam penelitian ini dihitung berdasarkan persentase jumlah kepemilikan 
saham yang dimiliki oleh manajer. Sementara risiko pasar dihitung berdasarkan beta koreksi (beta harian) yang 
dijumlahkan dan dibagi berdasarkan jumlah hari dalam satu tahun. Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang go public dan tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode tahun 
2001-2005. Dengan tehnik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan. 
Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh insider ownership dan risiko pasar 
terhadap devidend payout ratio (DPR). Hipotesis dalam penelitian ini adalah berdasarkan dua variabel utama yaitu: (a) 
Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara insider ownership dengan rasio pembayaran dividen; dan (b) Terdapat 
pengaruh negatif yang signifikan antara risiko pasar dengan rasio pembayaran dividen. Hasil analisis dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa kedua hipotesis yang diajukan di atas tidak terbukti atau ditolak. Hasil uji T untuk kedua pengujian 
hipotesis di atas menunjukkan: (a) Perusahaan yang kepemilikan saham insidernya tinggi akan memiliki rasio 
pembayaran deviden yang rendah, tidak terbukti, (b) Perusahaan yang memiliki risiko pasar yang tinggi akan memiliki 
rasio pembayaran deviden yang rendah, tidak terbukti. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel 
independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap devidend payout ratio (DPR) pada tingkat signifikansi 5%. 
Kata kunci: Devidend Payout Ratio, Insider Ownership, Risiko Pasar.  
 
 
 
 
04311304 / IKE SHOLAWATTI 
PENGARUH INSIDER OWNERSHIP, UTANG DAN RESIKO PASAR TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN, 2008 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh Insider Ownership, Utang dan Resiko Pasar terhadap Kebijakan 
Dividen yang dalam hal ini Dividen Payout Ratio (DPR). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah Dividen Payout 
Ratio (DPR), sedangkan variabel independennya adalah Insider Ownership, Utang dan Resiko Pasar. 
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data sekunder dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2003-2006, kecuali perusahaan - perusahaan pada sector jasa keuangan. 
Teknik pengambilan sample menggunkan purposive sampling dan diperoleh sebanyak 83 data yang terdiri dari 21 
perusahaan yang memenuhi kriteria. 
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda yang telah terbebas dari pelanggaran 
asumsi klasik dan diperoleh hasil pengujian bahwa secara bersama-sama Insider  Ownership, Utang dan resiko Pasar 
mempengaruhi Kebijakan Dividen. Insider Ownership berpengaruh Positif terhadap Kebijakan Deviden. Utang 
berpengaruh negative terhadap Kebijakan Dividen. Resiko Pasar berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen 
Kata Kunci : Insider Ownership, utang, Resiko Pasar, Dividen 
 
 
 
 
02311165 / NUGROHO ADI WARDONO 
PENGARUH LEVERAGE OPERASI, LEVERAGE KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RESIKO 
SISTEMATIK SAHAM, 2007 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh leverage operasi, leverage keuangan dan 
ukuran perusahaan terhadap resiko sistematik  saham pada 34 perusahaan Real estate and Property yang terdaftar di 
Bursa Efek Jakarta (BEJ), selama periode tahun 2003-2005. Variabel independen dalam penelitian ini adalah leverage 
operasi (DOL), leverage keuangan (DFL) dan ukuran perusahaan (Size). Sedangkan variabel dependen adalah resiko 
sistematik (Beta). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel leverage operasi, leverage keuangan dan ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap resiko sistematik saham. Sedangkan dari hasil uji penelitian secara parsial diperoleh 
hasil hanya variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap resiko sistematik saham, sedangkan variabel 
leverage operasi dan leverage keuangan tidak ber-pengaruh terhadap resiko sistematik saham. Kecilnya nilai Adjusted R2 
menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain selain variabel independen yang mempengaruhi resiko sistematik saham 
pada perusahaan Real estate and Property yang terdaftar di BEJ.  
Kata kunci:  leverage operasi; leverage keuangan; ukuran perusahaan; resiko sistematik saham. 
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04311322 / NOVIA FARIDA HANUNG 
PENGARUH RETURN ON INVESTMENT, CASH RATIO, CURRENT RATIO, DAN DEBT TO EQUITY RATIO 
TERHADAP DIVIDEN KAS DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Kartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kas dividen pada perusahaan LQ-45 di 
Jakarta Stock Exchange (JSE). Data yang telah dikumpulkan tersebut berupa faktor-faktor fundamental yang meliputi 
Return On Investment (ROI), Cash Ratio, Current Ratio, Debt to Equity Ratio pada perusahaan LQ-45 di Jakarta Stock 
Exchange periode tahun 2004 sampai 2006.  
Dari hasil seleksi sampel diperoleh 23 perusahaan yang tergabung dalam kelompok perusahaan LQ-45 non Bank dan 
secara terus menerus membagikan dividen selama periode tahun 2004 sampai 2006. Alasannya adalah karena peneliti 
mengambil perusahaan sampel berdasar teknik purposhive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria-
kriteria tertentu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan uji asumsi klasik yang 
terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta analisis statistik dengan menggunakan 
model regresi, uji F dan uji T.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa faktor 
fundamental (ROI, cash ratio, current ratio, dan DER) secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi dividen kas 
sedangkan secara parsial hanya current ratio saja yang terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
dividen kas. Sedangkan ROI, cash ratio, dan DER tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap dividen kas.  
Keywords: Cash dividend, Return On Investment, Cash Ratio, Current Ratio, Debt to Equity Ratio.  
 
 
 
 
 
04311524 / NENY OKTAVIA 
ANALISIS EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS HASIL PRODUKSI VENEER PADA CV.JATI AGUNG - LAMPUNG, 
2008 
Pembimbing: Moch. Nasito, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Dalam suatu perusahaan kualitas produk sangat dibutuhkan dalam mempertahankan kehidupan perusahaan di dunia 
perekonomian yang semakin ketat dalam bersaing. Pengawasan kualitas merupakan kegiatan mengarahkan agar kualitas 
produk yang dihasilkan dapat dipertahankan.Pengawasan kualitas dilakukan bertujuan agar kualitas produk yang 
dihasilkan dapat mampu bersaing dengan produk sejenis dipasaran, hal ini disebabkan karena konsumen lebih cermat 
dalam memilih produk yang berkualitas agar uang yang mereka belanjakan dapat sesuai dengan kualitas produk yang 
mereka dapatkan. 
Penelitian yang dilakukan penulis terhadap CV. Jati Agung ini mengambil populasi seluruh produk Veneer Core dengan 
pengambilan sampel selama 20 hari sebanyak 100 unit, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis produk-
produk tersebut adalah metode Control Chart. Dari metode tersebut dapat diketahui proporsi dan tingkat kerusakan yang 
terjadi pada saat proses produksi. 
Metode Control Chart ini terdiri atas X-Chart yang digunakan untuk mengukur variabel produk yang terdiri dari panjang, 
lebar dan tebal produk, serta P-Chart yang digunakan untuk mengukur atribut produk berupa terdapatnya mata kayu dan 
lembar veneer yang berlubang. Hasil yang didapat dalam penelitian ini ternyata masih terdapat produk-produk yang 
menyimpang dari standar kualitas produk yang ditetapkan oleh perusahaan yang disebabkan oleh kurangnya ketrampilan 
dan pengalaman karyawan, kurangnya bahan baku yang berkualitas, alat – alat dan mesin yang kurang memadai dan kur 
ang perawatan sehingga membuat mesin mudah rusak. 
 
 
 
 
 
02311458 / SASONGKO ERLAMBANG 
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA PERUSAHAAN THIWUL LEGI YU TUM DI 
GUNUNGKIDUL, 2008 
Pembimbing: Moch. Nasito, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menggunakan judul “Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pada 
Perusahaan Thiwul Legi Yu Tum di Gunungkidul“. Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat 
persediaan bahan baku yang optimal untuk memenuhi proses produksi dan kapan sebaiknya melakukan pemesanan serta 
berapa safety stock yang harus ada dalam perusahaan. Adapun obyek yang dijadikan penelitian adalah perusahaan 
Thiwul Legi Yu Tum di Gunungkidul. 
Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah Economic Order Quantity (EOQ). Pencarian data untuk 
skripsi ini di dapat dari wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan 
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data umum dan data khusus. 
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Thiwul Legi Yu Tum telah melaksanakan pengendalian persediaan bahan 
baku dengan cukup baik namun belum menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ) sehingga 
biaya persediaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang 
menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ). 
 
 
 
04311168 / HAPSORO ARDHI NUGROHO 
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS HASIL PRODUKSI MAKANAN RINGAN PADA HOME INDUSTRI-SRIJAYA 
DI BALIKPAPAN, 2008 
Pembimbing: Moch. Nasito, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Pengawasan kualitas merupakan suatu kegiatan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan 
dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengawasan kualitas ini dilakukan untuk menaikkan citra 
perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini 
disebabkan karena pada era krisis ekonomi seperti sekarang ini perilaku konsumen menjadi lebih rasional dan cermat, 
mereka lebih mengutamakan nilai (value) dari produk yang mereka beli. Nilai (value) merupakan perbandingan antara 
keuntungan (benefit) dan biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk menikmati manfaat dari produk tersebut. 
Penelitian yang dilakukan penulis terhadap Srijaya Home Industri ini mengambil populasi seluruh produk kripik usus ayam 
dengan pengambilan sampel selama 20 hari sebanyak 100 unit, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis 
produk-produk tersebut adalah metode Control Chart. Dari metode tersebut dapat diketahui proporsi dan tingkat 
kerusakan yang terjadi pada saat proses produksi. 
Metode Control Chart ini terdiri atas X-Chart yang digunakan untuk mengukur variabel produk yang terdiri dari berat dan 
ketahanan produk, serta PChart yang digunakan untuk mengukur atribut produk berupa kerapiannya. Hasil yang didapat 
dalam penelitian ini ternyata masih terdapat produk-produk yang menyimpang dari standar kualitas produk yang 
ditetapkan oleh perusahaan yang disebabkan oleh kurangnya ketrampilan dan pengalaman pada karyawan baru, bahan 
baku yang digunakan kurang baik serta adanya kendala cuaca yang buruk. 
 
 
 
 
04311464 / MUHAMMAD TAUFIK AKBAR 
EVALUASI PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI DALAM MENENTUKAN LUAS PRODUKSI SERTA FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHINYA PADA CV.JATI AGUNG LAMPUNG, 2008 
Pembimbing: Moch. Nasito, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Perencanaan kapasitas produksi merupakan suatu kegiatan untuk memperhitungkan jumlah kapasitas optimal yang harus 
diproduksi suatu perusahaan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang optimal. Hal ini penting dilakukan karena 
sebagian besar perusahaan belum mempunyai perhitungan yang tepat dalam menentukan jumlah kapasitas produksi, 
sehingga keuntungan yang didapatkan belum optimal. 
Penelitian yang dilakukan penulis terhadap CV. Jati Agung mengambil sampel 2 jenis produk yang akan dihitung 
kapasitasnya, yaitu produk Veneer Core dan Balken Core. Sedangkan metode perhitungan yang digunakan menggunakan 
metode Linear Programming dengan metode Simpleks. Dari metode tersebut akan diketahui kapasitas yang seharusnya 
diproduksi oleh masing-masing produk dalam mengoptimalkan keuntungan. 
Metode Linear Programming yang penulis gunakan menggunakan program POM For Windows, dalam program ini dapat 
dianalisa kasus yang dimunculkan serta terdapat grafik, Iterations, Ranging, Linear Programming Result, dan Solution 
List. Hasil penelitian yang didapat adalah belum optimalnya perusahaan dalam penentuan jumlah produksi yang optimal 
per tahun, menyebabkan keuntungan tidak optimal dan perkembangan perusahaan berjalan lambat. 
 
 
 
 
02311467 / YUDI KURNIA NUGRAHA  
EVALUASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) DALAM UPAYA 
MEMINIMUMKAN TOTAL BIAYA PERSEDIAAN PADA PERUSAHAAN JAMBUL CERAMICS DI YOGYAKARTA , 
2008 
Pembimbing: Moch. Nasito, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berfokus kepada evaluasi persediaaan bahan baku dengan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada 
perusahaan Jambul Ceramics. Pengendalian bahan baku sangat penting dijalankan oleh perusahaan manufaktur, untuk 
menunjang kegiatan produksi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, sehingga apabila pengendalian persediaan 
bahan baku tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan terhambatnya kegiatan produksi yang dijalankan oleh 
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perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan baku dalam rangka 
untuk meminimumkan biaya persediaan bahan baku pada perusahaan Jambul Ceramics.  
Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan cara pengumpulan data dengan 
menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan. Metode analisis yang dipakai adalah dengan 
menggunakan analisis perhitungan Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock (Persediaan Pengaman), Reorder Point 
(Titik Pemesanan Kembali).  
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan Jambul Ceramics belum melaksanakan penegendalian 
bahan baku dengan menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ) sehingga biaya persediaan yang harus 
dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang menggunakan metode Economic Order 
Quantity (EOQ) Kebutuhan bahan baku tanah liat adalah sebesar 88,5 ton per tahun, dari hasil perhitungan EOQ dapat 
diketahui jumlah pemesanan yang paling ekonomis yaitu 18 ton dalam satu kali pesan, dengan frekuensi sebanyak 5 kali 
dalam setahun, dengan total biaya persediaan yaitu sebesar Rp. 1.507.150 sedangkan perhitungan yang diterapkan 
dalam perusahaan yaitu, perusahaan memesan 7,4 ton dalam satu kali pesan dengan frekwensi sebanyak 12 kali dalam 
satu tahun yang menghabiskan biaya persediaan sebesar Rp. 2.161.000, dengan demikian maka perusahaan akan 
menghemat biaya persediaan sebesar Rp. 653.850, perbedaan biaya tersebut dikarenakan biaya pesan berdasarkan 
perhitungan EOQ lebih rendah, walaupun biaya simpan yang dikeluarkan lebih besar yang menggunakan perhitungan 
EOQ.  
 
 
 
02311467 / YUDI KURNIA NUGRAHA 
EVALUASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN METODE EOQ DALAM UPAYA MEMINIMUMKAN TOTAL BIAYA 
PERSEDIAAN PADA PERUSAHAAN JAMBUL CERAMICS DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Moch. Nasito, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berfokus kepada evaluasi persediaaan bahan baku dengan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada 
perusahaan Jambul Ceramics. Pengendalian bahan baku sangat penting dijalankan oleh perusahaan manufaktur, untuk 
menunjang kegiatan produksi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, sehingga apabila pengendalian persediaan 
bahan baku tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan terhambatnya kegiatan produksi yang dijalankan oleh 
perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan baku dalam rangka 
untuk meminimumkan biaya persediaan bahan baku pada perusahaan Jambul Ceramics.  
Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan cara pengumpulan data dengan 
menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan. Metode analisis yang dipakai adalah dengan 
menggunakan analisis perhitungan Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock (Persediaan Pengaman), Reorder Point 
(Titik Pemesanan Kembali). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan Jambul Ceramics belum 
melaksanakan penegendalian bahan baku dengan menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ) sehingga biaya 
persediaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang menggunakan 
metode Economic Order Quantity (EOQ) Kebutuhan bahan baku tanah liat adalah sebesar 88,5 ton per tahun, dari hasil 
perhitungan EOQ dapat diketahui jumlah pemesanan yang paling ekonomis yaitu 18 ton dalam satu kali pesan, dengan 
frekuensi sebanyak 5 kali dalam setahun, dengan total biaya persediaan yaitu sebesar Rp. 1.507.150 sedangkan 
perhitungan yang diterapkan dalam perusahaan yaitu, perusahaan memesan 7,4 ton dalam satu kali pesan dengan 
frekwensi sebanyak 12 kali dalam satu tahun yang menghabiskan biaya persediaan sebesar Rp. 2.161.000, dengan 
demikian maka perusahaan akan menghemat biaya persediaan sebesar Rp. 653.850, perbedaan biaya tersebut 
dikarenakan biaya pesan berdasarkan perhitungan EOQ lebih rendah, walaupun biaya simpan yang dikeluarkan lebih 
besar yang menggunakan perhitungan EOQ.  
 
 
 
 
04311491 / NOFRI NALDI 
EVALUASI PRODUK KAFE SERTA PENGENDALIAN KUALITASNYA YANG TERARAH DI ROOPS TEA SHOP 
YOGYAKARTA (STUDI KASUS: PADA BAGIAN OPERASIONAL ROOPS TEA SHOP, YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Moch. Nasito, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Dunia bisnis sekarang ini dapat sama-sama kita lihat mengalami kemajuan yang pesat. Seiring dengan majunya 
tehknologi membuat dunia bisnis semakin luas. Bisnis barupun bermunculan dimana-mana, begitu juga dengan para 
pelanggannya yang semakin pintar memilih sehingga membuat dunia bisnis menjadi semakin komplex. Contohnya bisnis 
kafe, dulunya hanya sebagai tempat minum tapi sekarang kafe juga harus bisa menghadirkan dan menawarkan jasa di 
dalamnya. Di lakukannya penenlitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauhkah kualitas dari produk jasa yang di 
hasilkan oleh ROOPS tea shop yogyakarta. Apakah produk tersebut sudah sesuai dengan yang di harapkan. Jika kualitas 
yang ada telah sesuai dengan apa yang di harapkan, apakah pihak manajemen ROOPS tea shop sudah mempunyai 
rencana untuk mengendalikan kualitasnya tersebut secara terarah? Penelitian ini juga bermaksud untuk memberi 
penilaian pada pihak ROOPS tea shop tentang kepuasan pelanggannya, karena pelanggan merupakan nadi dalam suatu 
bisnis jasa. Untuk itu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap ROOPS tea shop serta para pelanggan 
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setianya, dengan cara melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner guna mendapatkan data yang akurat. Data-
data yang terkumpul akan di analisis dengan menggunakan analisis 5 dimensi (parasuraman dan kawan-kawan) 
Hipotesa yang ada untuk saat ini adalah: pelanggan merasa puas dengan apa yang mereka dapat dan rasakan di ROOPS 
tea shop. 
 
 
 
 
04311228 / R.DEVI CITRA RIOVICA 
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI YAMAHA MIO DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Yamaha Mio Di Yogyakarta ”. 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh beberapa atribut produk terhadap minat beli konsumen. 
Serta mengetahui variable yang paling dominant terhadap keputusan konsumen dalam pembelian Yamaha Mio. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Sampel yang digunakan 
sebanyak 100 responden, teknik  pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah 
kemudahan pemakaian (X1), harga produk (X2), desain (X3), pilihan warna (X4), waktu garansi (X5), konsumsi bahan 
baker (X6), daya tahan mesin (X7), kemudahan self service (X8), kemudahan perawatan di semua bengkel (X9), dan 
ketersediaan & kemudahan mendapatkan suku cadang (X10) 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 For 
Windows 12.0. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan atribut produk yang terdiri dari variable , kemudahan pemakaian 
(X1), harga produk (X2), desain (X3), pilihan warna 
(X4), waktu garansi (X5), konsumsi bahan bakar (X6), daya tahan mesin (X7), kemudahan 
self service (X8), kemudahan perawatan di semua bengkel (X9), dan ketersediaan & kemudahan mendapatkan suku 
cadang (X10) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Minat beli pada Yamaha Mio 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 kemudahan pemakaian mempunyai pengaruh yang paling dominant dalam mempengaruhi minat 
beli konsumen Yamaha Mio. 
 
 
 
02311252 / RAYMON PURWA PUTRA 
ANALISIS KEOUASAN PELANGGAN ATAS KUALITAS PELAYANAN BENGKEL SUZUKI ISTANA MOTOR CILACAP, 
2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan Atas Kulitas Pelayanan Bengkel Suzuki Istana Motor Cilacap . Penelitian 
ini dilakukan di Bengkel Suzuki Istana Motor Cilacap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, apakah kualitas 
pelayanan dari Bengkel Suzuki Istana Motor Cilacap sesuai dengan harapan pelanggan dan apakah ada pengaruh yang 
signifikan pada kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik dan 
deskriptif, hal ini bertujuan agar penelitian dapat memperoleh hasil yang akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. 
Penilaian statistik dilakukan dengan menggunakan instrument kuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan 
bantuan computer program SPSS.12. Sedangkan populasi yang diteliti adalah para pelanggan yang sedang melakukan 
service dan perbaikan ataupun yang pernah datang ke Bengkel Suzuki Istana Motor Cilacap. Sampel yang digunakan 
sebanyak 100 responden dengan metode convenience sampling. Metode pengolahan dan analisis menggunakan 
analisis Diagram Kartesius digunakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh dimensi-dimensi kualitas 
pelayanan/pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 
Melalui analisis yang dilakukan, secara keseluruhan pelayanan (jasa) yang diberikan Suzuki Istana Motor Cilacap belum 
sesuai harapan pelanggan, hal ini dikarenakan karena adanya gap negatif antara kinerja karyawan dengan harapan 
pelanggan. Dan dimensi kualitas pelayanan secara bersama-sama kurang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. Secara pervariabel kualitas jasa atau pelayanan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan dan variable kualitas pelayanan/ jasa mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. 
Kepuasan konsumen dapat ditingkatkan dengan upaya – upaya seperti memberikan harga yang lebih murah atau 
potongan harga kepada konsumen, sikap ramah dan sopan karyawan kepada konsumen, kecepatan dan konsistensi 
pelayanan, kerapian dan kesopanan penampilan karyawan, kesediaan memberikan informasi akurat kepada konsumen, 
dan lain sebagainya 
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04311476 / YEYEN NUFITRIYANTI 
ANALISIS KUALITAS JASA BPRS MARGARIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Kualitas Jasa BPRS Margizki Bahagia Yogyakarta. Tujuannya untuk menjentukan tingkat 
kualitas jasa berdasarkan harapan dan kinerja setelah menggunakan jasa BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dan untuk 
menentukan apakah ada perbedaan tingkat kualitas jasa yang dirasakan oleh nasabah BPRS Margirizki Bahagia 
Yogyakarta berdasarkan karakteristik nasabahnya. 
Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada nasabah kreditor BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. 
Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner dengan model tertutup, yang diukur dari bobot harapan dan kinerja 
perusahaan yang akan diukur dengan menggunakan skala likert. 
Alat analisis yang digunakan adalah Uji Beda Wilcoxson, digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil penilaian kinerja 
dan harapan yang diberikan oleh nasabah. Alat analisis lain yang digunakan adalah Uji kruskal Wallis, digunakan untuk 
menentukan adanya perbedaan kualitas jasa yang diberikan oleh BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta berdasarkan 
karakteristik nasabah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan setelah 
dianalisis pada atribut yang ada di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, menunjukkan bahwa sebagian harapan sudah 
terpenuhi oleh kinerja yang diberikan oleh BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, artinya tingkat kualitas jasa di BPRS 
Margirizki Bahagia Yogyakarta sudah terpenuhi dan hampir seluruh dimensi kualitas jasa mencapai interval berkualitas. 
Berdasarkan karakteristik nasabah hampir secara keseluruhan terjadi perbedaan yang signifikan penilaian kualitas jasa 
yang dirasakan nasabah BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. 
 
 
 
 
04311064 / MUHAMAD FARHAN MASYKUR 
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN NASABAH PEMBIAYAAN PADA BANK BTN 
SYARIAH CABANG YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Perkembangan dunia usaha pada saat ini semakin pesat, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya berbagai macam 
produk yang ditawarkan oleh banyak produsen dipasar. Dan ini menyebabkan persaingan semakin meningkat pula 
terutama diantara perusahaan yang menawarkan produk-produk sejenis untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih 
tinggi. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi perusahaan yang ingin bertahan dalam bersaingan global selain harus 
bias menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas sehingga dapat diterima oleh konsumen. Karena kualitas pelayanan 
(service quality) merupakan suatu strategi penting bagi keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi bisnis, 
khususnya yang mempunyai lingkungan kompetitif (Zeithaml, et al. 1985). 
Keadaan tersebutlah yang sedang dialami oleh perbankan di Indonesia saat ini. Memasuki tahun 2000 dunia perbankan 
kembali bergairah, terutama munculnya fenomena trend syariah di berbagai bank. Dilatar belakangi dengan UU Bank 
Indonesia no.23 tahun 1999 tentang dual bank. Maka salah satu bank konvensional yang memutuskan untuk membuka 
unit usaha syariah yaitu Bank BTN yang sudah lebih dikenal sebagai “bank perumahan” pada tahun 2004. Dari uraian 
diatas maka skripsi ini diberi judul “Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah Pembiayaan Pada Bank 
BTN Syariah Cabang Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan jasa 
yang diukur dengan lima variabel yaitu tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), 
assurance (jaminan), empathy (empati) terhadap kepuasan nasabah pembiayaan, serta mengetahui variabel pelayanan 
jasa yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan nasabah pembiayaan Bank BTN Syariah cabang Yogyakarta. 
Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan 
cara membagikan kuisioner kepada 100 nasabah pembiayaan Bank BTN Syariah. Alat analisis yang digunakan yaitu 
analisis regresi linier berganda serta uji asumsi klasik. Sedangkan dalam pengambilan keputusan pengujian hipotesisnya 
digunakan uji F dan uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial kelima variabel kepuasan nasabah debitur yaitu bukti 
fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati terpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah 
pembiayaan. Pengaruh ini dapat ditunjukkan dengan besarnya nilai Fhitung yang lebih besar dari Ftabel yaitu (19,981 > 
2,311) dengan taraf signifikansi 0,000 atau dibawah 5%. Hal ini berarti makin baik kualitas pelayanan yang diterapkan 
pada Bank BTN Syariah ini mampu memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kepuasan nasabah 
pembiayaan. Sedangkan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah pembiayaan yaitu variable 
keandalan. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien beta keandalan paling besar yaitu sebesar 0,316 dibanding dengan nilai 
koefisien beta variabel yang lain. 
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03311281 / FACHRI RAZIQ 
ANALISIS PELAYANAN FAKULTAS EKONOMI UII TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara harapan dan persepsi mahasiswa dengan 
pelayanan yang diberikan Fakultas Ekonomi UII, mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang 
diberikan Fakultas Ekonomi UII, dan menggali faktor-faktor yang perlu diperhatikan Fakultas Ekonomi UII dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan pada mahasiswa. 
Populasi penelitian adalah semua mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode convenience sampling. Analisis data menggunakan uji Jenjang Bertanda Wilcoxon untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja Fakultas Ekonomi UII dengan harapan mahasiswa. Analisis Diagram 
Kartesius digunakan untuk mengetahui gambaran atribut-atribut yang diberikan oleh jasa pendidikan Fakultas Ekonomi 
Universistas Islam Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar item kualitas pelayanan terdapat kesenjangan antara keinginan mahasiswa 
dengan pelayanan yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi UII. Hanya ada enam item kualitas pelayanan yang dirasakan 
telah sesuai dengan harapan mahasiswa yaitu: perpustakaan yang lengkap; dosen terbuka untuk ditanya; karyawan 
Fakultas Ekonomi UII memberikan layanan dengan cepat; petugas cleaning service cukup tanggap dalam membersihkan 
kelas yang habis terpakai; Fakultas Ekonomi UII menghargai keberadaan mahasiswa; kemampuan dosen berkomunikasi 
dengan mahasiswa tentang mata kuliah yang disampaikan . Mahasiswa merasa belum puas terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh Fakultas Ekonomi UII yang ditunjukkan dengan adanya gap antara keinginan mahasiswa dengan 
pelayanan yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi UII, dengan demikian hipotesis kedua penelitian ini terbukti. 
Tiga urutan item yang mempunyai gap paling besar yaitu: Dosen datang tepat waktu; Dosen memiliki keterampilan dan 
pengetahuan yang memadai; dan Dosen berpenampilan rapi. 
 
 
 
 
02311122 / CHRISTIAN WAHYU DIDIK S 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN BENGKEL PRISSA 
GEJAYAN SERVICE YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Bengkel Prissa Gejayan Service 
Yogyakarta, membahas mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 
Hipotesa yang diajukan dalam penelitan ini adalah (1) Tingkat pelayanan jasa yang diberikan bengkel Prissa Gejayan 
Service secara keseluruhan telah memuaskan pelanggan. (2) Dimensi yang paling dominan dari pelayanan jasa yang 
diberikan bengkel Prissa Gejayan Service terhadap kepuasan pelanggan adalah Reliability. 
Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesa dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. Hasil dari uji 
statistik menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pelanggan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 
Penelitian difokuskan pada bengkel Prissa Gejayan Service Yogyakarta. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 100 
orang responden dengan cara mengisi kuesioner yang telah disediakan. Berdasarkan hasil pengujian statistik mengenai 
pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Bengkel Prissa Gejayan Service Yogyakarta, maka dapat 
disimpulkan bahwa; Hasil pengujian regresi linear berganda terhadap variabel dependen dan independen menunjukkan 
masing-masing koefisien regresi yang dihasilkan ada yang positif atau menunjukkan adanya pengaruh yang searah 
dengan kepuasan, yaitu: variabel tangible, responsiveness, assurance, dan empathy. Sedangkan koefisien regresi yang 
bernilai negatif yaitu variabel reliability menunjukkan pengaruh yang berlawanan. Dari persamaan diatas menunjukkan 
bahwa variabel responsiveness mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap peningkatan kepuasan pelanggan 
karena memiliki nilai koefisien tertinggi. Saran yang sebaiknya dilakukan pihak manajemen perusahaan adalah 
meningkatkan kinerja pelayanan pada variabel reliability yang menurut penilaian pelanggan belum sesuai dengan yang 
diharapkan 
 
 
 
04311329 / MUKTI FEBRIANTO 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN 
VC.ARTHA MAHARDIKA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Perusahaan saat ini selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada, hal ini tidak 
lain untuk bisa memuaskan konsumen. Dengan adanya pelayanan yang baik maka secara tidak langsung kepuasan 
pelanggan akan tercapai secara maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan 
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dan empati dapat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen perusahaan CV.ARTHA MAHARDIKA. Selanjutnya untuk 
mengetahui faktor mana yang mempunyai pengaruh paling bermakna terhadap kepuasan konsumen di CV.ARTHA 
MAHARDIKA Hasil Penelitian ini adalah membuktikan, secara simultan dan parsial kelima variabel kepuasan konsumen 
yaitu faktor fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen. 
Dengan demikian adanya pengaruh ini, makin baik kualitas pelayanan yang telah diterapkan pada Perusahaan CV. ARTHA 
MAHARDIKA ini mampu memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Begitu juga 
sebaliknya apabila kualitas pelayanan yang diterima konsumen makin menurun, hal ini juga berdampak pada 
menurunnya tingkat kepuasan konsumen pada perusahaan CV.ARTHA MAHARDIKA Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa variabel kehandalan mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini ditunjukkan dari nilai 
koefisien beta bahwa faktor kehandalan paling besar dibandingkan dengan nilai koefisien beta variabel faktor fisik, 
variabel daya tanggap, variabel jaminan dan variabel empati. 
 
 
 
 
04311198 / RHOMADIANA HARWININGTYAS 
ANALISIS PERPINDAHAN KONSUMEN PADA PENYEDIA JASA TELEPON SELULAR DARI PROVIDER LAIN 
MENUJU EXELCOMINDO, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Peneliti memilih tema Perpindahan Konsumen Pada Penyedia Jasa Telepon Selular Dari Provider Lain Menuju Exelcomindo 
karena peneliti melihat banyaknya masyarakat yang berpindah ke Exelcomindo karena tertarik produknya melaului iklan. 
Sehingga peneliti mengangkat tema ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berdasarkan pada faktor tarif (telepon, SMS, MMS) terjangkau, harga 
voucer isi ulangnya murah, jaringan yang bagus, adanya hadiah, iklan yang menarik, kemudahan isi ulang yang 
menyebabkan konsumen memilih Exelcomindo, dan mengetahui faktor utamanya dalam pemindahan merek tersebut.  
Jenis penelitian ini adalah survey yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UII  yang melakukan perpindahan 
merek dari provider lain ke provider Exelcomindo. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa yang menggunakan produk Execomindo di kalangan mahasiswa FE UII. Sampel penelitian ini adalah 100 
mahasiswa yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan “accidental 
sampling”, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil responden yang kebetulan ada, dalam arti siapa 
saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang ditemui 
itu cocok sebagai sumber data. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, dan Analisis 
Wilcoxon. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis kesesuaian kepuasan menunjukkan bahwa diantara faktor-
faktor tarif, harga voucer, jaringan, hadiah, iklan, isi ulang yang paling mempengaruhi konsumen untuk  membeli 
provider lain adalah tarif. Begitu juga dengan faktor utama faktor utama yang dipilih konsumen antara tarif, harga 
voucer, jaringan, hadiah, iklan, isi ulang yang paling mempengaruhi konsumen berpindah produk ke Exelcomindo adalah 
tarif.  Sedangkan berdasarkan hasil uji Wicoxon menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan persepsi 
konsumen terhadap atribut kualitas jasa antara jasa telepon seluler Exelcomindo dengan telepon seluler lain selaian 
Exelcomindo sebelum melakukan perpindan merek. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen untuk berpindah pada 
penyedia jasa telepon seluler dari provider lain menuju Exelcomindo dipengaruhi oleh tarif telepon, SMS, MMS yang 
murah, harga voucer isi ulang yang murah, jaringan yang bagus dimana saja berada, ingin mendapatkan hadiah, atribut 
iklan yang menarik, dan Isi ulangnya ada dimana saja termasuk di kantor layanannya. 
 
 
 
 
04311463 / RAHMAWATI 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT IKLAN PRODUK PELEMBAB POND'S MEDIA TELEVISI, 
2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Dewasa ini jumlah media massa sudah semakin banyak sehingga diperlukan suatu pengetahuan yang memadai bagi 
pemasar dan perencana media agar dapat menyampaikan pesan pemasarannya secara efektif dan efisien. Iklan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi dan sosial masyarakat modern dan berkembang menjadi 
sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi produsen barang dan jasa tapi juga bagi konsumen. Kemampuan 
iklan dalam menyampaikan pesan kepada konsumen memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. 
Media televisi mampu menarik puluhan juta penonton, jumlah yang tidak dapat ditandingi media manapun. Menerapkan 
strategi untuk menarik perhatian konsumen perlu dilandasi pada visi dan misi perusahaan dan juga diperlukan suatu riset 
lapangan untuk melengkapi strategi langkah perusahaan kedepan. Salah satu yang menjadi pusat penelitian disini yaitu 
iklan media televisi produk Pond’s. 
Penelitian kali ini mengungkapkan tentang analisis sikap konsumen terhadap atribut iklan produk pelembab Pond’s. 
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Atribut-atribut iklan produk pelembab Pond’s adalah Pesan Iklan, Bahasa Iklan, Desain Iklan, Model Iklan dan Sound 
Iklan. Analisis sikap ini diukur dari perolehan data kuisioner yang diperoleh dari mahasiswi jurusan manajemen Fakultas 
Ekonomi UII dan manajemen Ekonomi UPN kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode Fishbein. 
Hasil akhir didapat bahwa konsumen mempunyai sikap “menarik” terhadap atribut –atribut iklan produk pelembab Pond’s 
dan atribut yang paling dominan mempengaruhi sikap konsumen untuk menyenangi iklan produk pelembab Pond’s  
adalah atribut Pesan Iklan. 
 
 
 
04311460 / EKO ADRIANTO 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP JASA LEMBAGA PENDIDIKAN BAHASA ASING "ENGLISH MADE 
EASY" YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap jasa Lembaga Pendidikan Bahasa Asing “English 
Made Easy” Yogyakarta. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variable bebes yaitu: Tingkat harga, tenaga pengajar, 
fasilitas, karyawan tata usaha dan materi, sedangkan variable tergantung adalah karakteristik konsumen. 
Populasi penelitian ini adalah sisa / i Lembaga Pendidikan Bahasa Asing “English Made Easy” tahun ajaran 2007 / 2008. 
Sampel penelitian diambil dengan metode satu ration sampling yaitu sebanyak 75 orang. Data diperoleh dengan metode 
kuisioner dan wawancara. Validitas butir instrument dihitung dengan metode korelasi pearson. Reliabilitas dihitung 
dengan metode alpha Cronbach. Teknik analisis data dengan model analisis sikap Fishbein dengan cara mengalikan 
antara nilai dari pertanyaan keyakinan (beliefe) dengan pertanyaan evaluasi akibat (evaluation) kemudian dicari jumlah 
skor semua atribut dan dimasukkan kedalam skala Likert Hasil analisis data dengan model skap Fishbein diperoleh bahwa 
skor total sikap konsumen bernilaimpositif yaitu 12.890 yang terletak diantara interval skor 12.749 sampai dengan 
18.347. Skor sikap atribut tingkat harga adalah 2.582, skor sikap atribut tenaga pengajar adalah 2.570, skor sikap 
atribut fasilitas adalah 2.574, skor sikap karyawan tata usaha adalah 2.581, skor sikap atribut mteri adalah 2.580, kelima 
atribut bernilai positif yaitu terletak diantara interval skor 2.249 sampai dengan 3.674. berdasarkan hasil analisis sikap, 
maka dapat diketahui bahwa rata-rata responden memberikan respon positif dan faktor yang paling dominan dalam 
pembentukan sikap positif konsumen adalah tingkat harga karena memiliki skor sikap yang tertinggi disbanding dengan 
nilai skor sikapatribut lainnya. 
Kata kunci : Sikap, Fishbein 
 
 
 
 
04311347 / DENNY SETIAWAN 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KONSUMSI IKAN DAN DAGING DI BANDAR LAMPUNG, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Analisis sikap terhadap konsumsi ikan dan daging di Bandar Lampung ini sangatlah penting, hal ini disebabkan karena 
nantinya penelitian ini digunakan untuk membandingkan seberapa besar tingkat konsumsi ikan dan daging di Provinsi 
Lampung dengan daerah lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui sikap konsumen dalam 
mengkonsumsi daging sapi dan ikan dilihat dari frekuensi konsumsi (frequency of consumption), tingkat manfaat yang 
dirasakan (utility), nilai simbolik (symbolic rewards) dan biaya (cost) serta faktor-faktor sikap konsumen dalam 
mengkonsumsi daging sapi dan ikan dilihat dari frekuensi konsumsi (frequency of consumption), tingkat manfaat yang 
dirasakan (utility), nilai simbolik (symbolic rewards) dan biaya (cost). Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer 
yang akan diperoleh dengan cara menyebar kuesioner. Dengan kuesioner peneliti meminta responden untuk menulis 
sendiri pertanyaan peneliti yang termuat dalam daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden. Dalam penelitian ini 
populasi adalah masyarakat di Lampung yang dikelompokkan menjadi dua yaitu masyarakat di kota Bandar Lampung dan 
masyarakat di pesisir pantai Bakau Heni Lampung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah accidential sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan distribusi frekuensi. 
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa sikap konsumen terhadap ikan maupun daging dikelompokkan 
menjadi empat faktor yaitu faktor 1 adalah frekuensi konsumsi (frequency of consumption), faktor 2 adalah tingkat 
manfaat yang dirasakan (utility), faktor 3 adalah nilai simbolik (symbolic rewards) dan faktor 4 adalah biaya (cost). 
Sikap konsumen dilihat dari frekuensi keluarga menunjukkan frekuensi konsumsi daging lebih besar dari ikan, 
kemudahan menyajikan masakan yang berbahan daging lebih mudah daripada yang berbahan ikan, keragaman 
mengelola menu masakan daging lebih beragam daripada ikan, kandungan gizi/nutrisi daging lebih tinggi daripada ikan, 
makanan daging lebih menyehatkan daripada ikan, menyukai masakan yang berasal dari daging daripada ikan, lebih 
menyukai citarasa masakan yang berasal dari daging daripada ikan, menganggap harga daging tinggi daripada ikan, 
mudah membersihkan daging daripada ikan, menganggap bau atau aroma/amis yang ditimbulkan daging lebih rendah 
daripada ikan. 
Kata-kata kunci: Frekuensi konsumsi (frequency of consumption), Tingkat manfaat yang dirasakan (utility), Nilai simbolik 
(symbolic rewards), Biaya (cost) 
 



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 

PERPUSTAKAAN FE-UII                                                                                                                        61  
 

 
04311218 / NOVIA SETIYOWATI 
DAYA TARIK IKLAN PRODUK ROKOK GUDANG GARAM MERAH DI MEDIA TELEVISI., 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Daya Tarik Iklan Produk Rokok Gudang Garam Merah di Media Televisi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh daya tarik iklan produk rokok Gudang Garam Merah di media televisi serta mengetahui atribut produk 
yang paling dominan mempengaruhi daya tarik iklan produk rokok Gudang Garam Merah di media televisi. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah mereka yang memutuskan membeli dan mengkonsumsi rokok, tanpa membedakan 
jenis kelamin dan yang berusia diatas 17 tahun keatas. Sampel penelitian ini adalah 100 konsumen yang dianggap telah 
cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan “convenience samples” yaitu memilih 
sampel dari elemen populasi yang datanya mudah didapatkan oleh peneliti. Model analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki motivasi yang tinggi 
terhadap variabel pesan iklan, audio, bintang iklan, dialog, penampilan visual, pengaturan dan daya tarik iklan produk 
rokok Gudang Garam Merah di media televisi, terbukti dari jawaban responden yang mayoritas menjawab setuju dan 
sangat setuju. 
 
 
 
04311020 / LIANINDRA 
EXTERNAL STAKEHOLDER'S PERCEPTION TOWARD CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CORPORATE 
REPUTATION, CORPORATE COMPETITIVENESS AND CORPORATE SUSTAINABILITY (A CASE STUDY OF 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Lianindra. (2008). “External Stakeholder’s Perception Toward Corporate Social Responsibility on Corporate Reputation, 
Corporate Competitiveness and Corporate Sustainability (A Case Study of Universitas Islam Indonesia) ”International 
Program Department of Management Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Indonesia. Nowadays CSR has been 
intensively studied in many countries. Many organizations have realized the importance of CSR for their existence of 
organization. This paper is trying to explore the relationship between perception of external stakeholders of UII toward 
CSR practices in UII and also its impact to the reputation, competitiveness and sustainability of this university. 
The type of this study is an empirical research with case study. The research uses qualitative research method and 
descriptive way to explain some information. The sampling is non-probability sampling method, specifically in 
convenience sampling. The variables are external stakeholders’ perspective of CSR (Y), corporate reputation (Y1 and Y4), 
corporate competitiveness (Y2 and Y5) and corporate sustainability (Y3 and Y6). The number of population in this 
research is 100 (n=100). This research finally concludes that external takeholders of UII ‘agree’ that corporate social 
responsibility (CSR) has positive effect on UII’s reputation, external stakeholders of UII ‘agree’ that CSR has positive 
effect on UII’s competitiveness and external stakeholders of UII ‘agree’ that CSR has positive effect on UII’s 
sustainability, it is because most of the respondents (external stakeholders of UII) agree with it. 
 
 
04311174 / INDRIYANTI 
INTERNAL STAKEHOLDER'S PERCEPTION TOWARD CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CORPORATE 
REPUTATION, CORPORATE COMPETITIVENESS, AND CORPORATE SUSTAINABILITY (A CASE STUDY OF 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Corporate Social Responsibility (CSR) has become a global phenomenon as an organization’s obligation to improve the 
welfare of their stakeholders along with their own interest. This study explores whether or not employees as internal 
stakeholders in UII perceive that CSR is paid off for UII’s reputation, competitiveness, and sustainability, considering that 
facing increased competition, universities are driven to project a positive image not only to external stakeholders, but 
also to internal stakeholders for their sustainability. In this study, qualitative research is undertaken and a descriptive 
research is employed in order to gain a deeper understanding of how internal stakeholders perceive UII’s CSR whether or 
not it will affect UII’s reputation, competitiveness, and sustainability. The data were collected using a questionnaire, and 
analyzed using the itemized rating scale to asses. The results show employees in UII that include managerial and 
operational employees as internal stakeholders strongly agree that CSR is paid off for UII’s reputation, competitiveness, 
and sustainability. As members of UII that are concerned about, contribute to, and react to this university’s evolving 
social consciousness, the employees make distinct judgments about their employing organization’s CSR efforts. These 
perceptions provide evidence regarding the fulfillment of psychological needs, and acts of social responsibility or 
irresponsibility on the part of the organization can trickle down to affect employees’ subsequent attitudes and behaviors 
that will affect UII’s reputation, competitiveness, and sustainability. 
KEY WORDS: UII, corporate social responsibility (CSR), internal stakeholder, corporate reputation, corporate 
competitiveness, corporate sustainability, Islam, university, Indonesia. 
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02311250 / WIDODO 
KEMAMPUAN DAYA TARIK IKLAN TELEVISI TERHADAP KETERTARIKAN PEMIRSA :SUATU  STUDI UNTUK 
PROVIDER INDOSAT M3 (IM3), 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Kegiatan promosi paling efektif adalah menggunakan media periklanan. Melalui kegiatan periklanan diharapkan 
konsumen mengenal karakteristik produk yang ditawarkan produsen tersebut, serta memahami fungsi serta 
keunggulannya, selanjutnya menjadi yakin akan keuntungan dari menggunakan produk yang dimaksud. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi pokok permasalahannya yaitu apakah 
terdapat pengaruh positif iklan Indosat M3 yang terdiri dari atribut Tata Suara, Kata-Kata Kreatif, Tampilan Gambar, 
Dialog dan Model, serta atribut atribut apakah yang berpengaruh paling dominan terhadap Daya Tarik Iklan. 
Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan menggunakan 100 
responden. Sedangkan yang menjadi variabel Dependen yaitu daya tarik iklan dan variabel Independen yaitu variabel 
tata suara, kata-kata kreatif, tampilan gambar, dialog dan model. Untuk mengetahui besar persepsi pemirsa diukur 
secara langsung yaitu dengan menanyakan secara langsung kepada responden, seberapa besar pengaruh iklan terhadap 
persepsi pemirsa. Alat analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuisioner, yaitu merupakan pertanyaan 
tertulis yang akan dijawab oleh responden untuk mengetahui penilaian konsumen mengenai besar daya tarik iklan 
terhadap pemirsa. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis Regresi Linear Berganda. 
Dalam analisis data yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil bahwa dari kelima variabel iklan televisi yang terdiri dari tata 
suara, kata-kata kreatif, tampilan gambar, dialog, dan model. Variabel yang berpengaruh secara signnifikan dan dominan 
terhadap daya tarik iklan Indosat M3 adalah variabel tampilan gambar dan model. 
 
 
 
 
 
04311342 / MUHAMAD AMZAD 
KUALITAS PELAYANAN PERBANKKAN SYARIAH XYZ DAERAH YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Perkembangan dunia Perbankkan akhir-akhir ini semakin marak dengan persaingan dimana terdapat bank-bank swasta 
maupun bank Pemerintah, yang berusaha merebut hati konsumennya, dengan segala pelayanan dan fasilitas yang 
disediakan. Baru ini muncul perbankkan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang 
dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama 
islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk 
usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. 
Dalam kesempatan ini, saya berencana meninjau kualitas layanan yang diberikan oleh perbankkan Syariah, khususnya 
diwilayah Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif dan perbandingan, uji perbandingan bertujuan untuk menguji 
hipotesis. Studi deskriptif yaitu peneliti berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi 
(Boyd, dkk, 1989: 129) Selain itu tujuan pada studi deskriptif untuk mengenali perilaku data yang kita miliki, dalam hal 
ini karakteristik masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Sedangkan studi yang bersifat perbandingan, mempunyai 
maksud bahwa peneliti ingin meneliti tingkat perbedaan dari dimensi jasa dalam penelitian, dalam penelitian ini yaitu 
persepsi masyarakat pada lima dimensi pelayanan jasa yangsering kita sebut dengan SERVQUAL, yaitu Responsiveness, 
Reliability, Asurance, Tanggible dan, Empaty. 
Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan Uji Kelayakan Instrumen Penelitian (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas) dan 
Analisis Wilcoxon, Analisis importence performance dan uji beda kruskal wallis. Tujuan uji validitas yaitu untuk 
mengetahui apakah suatu alat ukur benar benar mengukur sebuah konsep yang dikehendaki dan tidak mengukur konsep 
yang lain (Sekaran, 2000: 207) Pengukuran variabel dilakukan dengan kuesioner yang terstandardisasi yang telah 
dikembangkan oleh Zeithaml dengan beberapa penyesuaian. Uji Validitas butir pertanyaan dalam penelitian ini 
menggunakan metode product moment pearson correlation. Sedangkan Uji reliabilitas digunakan untuk mengungkapkan 
stabilitas internal dari jawaban responden dalam satu variabel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak berbeda (konsisten), jika dilakukan kembali pada subyek yang sama 
(Sekaran, 2000: 206). Sedangkan Analisis Wilcoxon, untuk mengetahui penilaian harapan konsumen terhadap kinerja 
pelayanan jasa. Dan analisis Kruskal Wallis digunakan untuk menentukan adanya perbedaan kualitas pelayanan jasa yang 
diberikan bank berdasarkan karakteristik konsumen. 
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03311337 / ADISTY PURINDA MEYGARATRI 
THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION AS MATERNITY 
CLINIC PURI ADISTY, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
The maternity clinic PURI ADISTY is the committee which has aim to help government in the case of improving 
community health by giving health service especially for maternal. The effort done is service improvement as optimal as 
possible and more satisfying, which analyze service quality to increase customer satisfaction and hopefully can increase 
the amount of maternity. To accomplish and analyze the causal relationship between independent and dependent 
variables, the sample has been taken, the sample used in this research was 100 respondent which are only patient that 
already gave birth in PURI ADISTY. Hypotheses are tested by using SPSS 12.0 the sample taken is those who have 
experience. The questionnaire is used as the media to collect the information to analyze and evaluate the hypotheses that 
have already been formulized before. The tools that use is multiple regression. The result from statistical test indicates 
that service quality (tangible, reliability,  responsiveness, assurance, and empathy) influence of customer satisfaction. 
And from those  variables, the most dominant of customer satisfaction in PURI ADISTY is responsiveness. 
 
 
 
03311324 / ROSSI OKTAVIANA RIHATMAN 
THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY TO CUSTOMER SATISFACTION ANALYSIS AT SANTIKA HOTEL 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
In the hotel industry the customer satisfaction is measured by the service quality offered by the hotel. To achieve the 
goals in the hotel industry is by giving the customers the best service that fulfills the customers’ expectation so that 
customers will be satisfied with the service. When the customers are satisfied with the delivered services, they will give it 
back to the company, which is crucial to long term profitability. Thus, it is imperative to conduct a research about the 
influence of service quality to customer satisfaction in hotel industry. The purpose of the study is to analyze the influence 
of service quality on customer satisfaction in Santika Hotel Yogyakarta. There are 2 variables in this research: customer 
satisfaction as the dependent variable and service quality as the independent variable. In the service quality there are 5 
factors that have been examined in this study, tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The sample 
that used in this research was 100 respondents customer who stayed in Santika Hotel Yogyakarta. 
The result of the study found that there was a positive influence of service quality on customer satisfaction. It indicates 
that there is a relationship between service quality and customer satisfaction. The other result shows that reliability is the 
dominant factor of service quality that influences customer satisfaction. 
 
 
 
03311111 / FANI RINTA MAYA 
THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER TRUST IN A BRAND AND BRAND LOYALITY REGARDING INFANT 
MILK PRODUCT A STUDY CASE OF SGM IN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2008 
Pembimbing: Muchsin Munthohar, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Rinta Maya, Fani (2008) “The Relationship between Consumer’s Trust in a Brand and Brand Loyalty regarding Infant Milk 
Product. A case study of SGM in Daerah Istimewa Yogyakarta” Yogyakarta: Management Department, International 
Program Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia. 
Brand is become critical point in every industry because brand play a vital role in becoming an interface between 
consumer and company. Consumer may develop loyalty to certain brand. Brand loyalty itself bring many benefits to 
company. Many previous researches that found brand loyalty is involve trusting it so that, this study propose the 
relationship between trust in brand and brand loyalty regarding infant milk product. 
Factors hypothesized in this research are some factors that develop trust in a brand which include number of brand 
characteristics, company characteristics and consumer-brand characteristics. That will lead to brand loyalty or directly 
affect brand loyalty.  The data collected from the respondent’s questionnaires with a sample of 112 patients in Pury Adisty 
clinic who has experienced with SGM infant milk product and Structural Equation Model using LISREL is used in analyzing 
the data. The findings reveal that trust in company is significantly become the most important factor in affecting 
consumer’s trust in a brand and brand loyalty. The results also show that trust in a brand is not significantly related to 
brand loyalty. Marketers should, therefore, take careful consideration of developing trust in company in the development 
of trust in a brand and brand loyalty. However, although factors of Brand characteristics and Consumer-Brand 
Characteristics are not significantly relate to Trust in Brand and Brand Loyalty, however marketers should effectively and 
efficiently identify the factors that must be involved in order to develop consumer trust in brand and brand loyalty, since 
brand loyalty give a lot of benefit to the company. 
Keyword: Brand, Trust, Brand Loyalty 
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02311469 / WAHYU ADI PRABOWO 
ANALISA TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA KESEHATAN KULIT DI 
ERHA CLINIC SEMARANG, 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tinkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan jasa 
yang diberikan oleh jasa perawatan kesehatan kulit eRHa CLINIC Semarang. Populasi dalam penelitian ini lebih mengacu 
pada orang-orang yang pernah menggunakan jasa pengobatan kulit di eRHa clinic Semarang. Sampel penelitian ini 
adalah 100 responden yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode non probability sampling yaitu; dengan accidental sampling. Model analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Analisis Importance Performance dan Diagram Kartesius. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan sebagian besar konsumen belum merasa puas terhadap kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh jasa perawatan kesehatan kulit eRHa CLINIC Semarang. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 
sebagian besar tingkat kesesuaian antara kinerja dan harapan dibawah angka 100 %, yang menunjukkan bahwa kinerja 
pada jasa perawatan kesehatan kulit eRHa CLINIC Semarang belum sesuai dengan harapan konsumen. Pada dimensi 
Reliability tingkat kesesuaian yang didapat 84,1%, pada dimensi Responsivenesss tingkat kesesuaian yang didapat 
92,3%, pada dimensi Assurance tingkat kesesuaian yang didapat 88,5%, pada dimensi Empathy tingkat kesesuaian yang 
didapat 95,1%. Sedangkan tingkat kepuasan konsumen baru tercapai pada dimensi Tangibles yaitu pada item kebersihan 
kerapihan dan kenyamanan ruangan dengan tingkat kesesuaian sebesar 103,08% dan item penampilan karyawan dengan 
tingkat kesesuaian 103,04%. Berdasarkan Analisis Koordinat Kartesius variabel yang paling besar memberikan tingkat 
kepuasan konsumen adalah dimensi Responsivenesss. 
 
 
 
 
03311129 / MUHAMMAD RIFQI LEANDRO AZIS YR 
ANALISIS BRAND AWARTESS PRODUK MOBIL HONDA JAZZ, SUZUKI SWIFT DAN TOYOTA YARIS TERHADAP 
MINAT BELI KONSUMEN, 2007 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh brand awareness : atribut berbeda-dikenang (be 
diferrent-memorable) dan atribut penampakan simbol (symbol exposure) terhadap keputusan beli konsumen terhadap 
keputusan beli konsumen.Subyek penelitian ini adalah orang yang tinggal di daerah Condong Catur Sleman dan jumlah 
subyek penelitian berjumlah 100 orang. Data di analisis dengan menggunakan regresi berganda. 
Hasil penelitian variabel Berbeda di kenang (be different-memorable) dan penampakkan simbol (symbol exposure), 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian diterima. Hal ini dapat dilihat pada nilai p value < tingkat 
signifikansi 5%. 
Kata kunci : kesadaran merek, berbeda dikenang, penampakkan symbol 
 
 
 
 
04311348 / AMBAR SETYAWAN 
ANALISIS EFEKTIFITAS IKLAN EXTRA JOSS DI MEDIA TELEVISI TERHADAP RESPON KONSUMEN DI 
KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI, 23 Juli 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pesan (isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber 
pesan) dalam iklan Extra Joss terhadap respon konsumen serta untuk mengetahui variabel yang paling dominan 
berpengaruh terhadap respon konsumen pada iklan Extra Joss. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
responden yang pernah melihat iklan produk minuman bersuplemen merk Extra Joss di Kecamatan Boyolali sebanyak 100 
responden. Model analisis yang 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 Respon konsumen pada produk minuman bersuplemen Extra 
Joss. Sedangkan besarnya pengaruh keempat variabel iklan pada produk minuman bersuplemen Extra Joss terhadap 
Respon konsumen adalah sebesar 53,8% dan sisanya sebesar 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model penelitian. Hasil ini juga didukung dengan hasil secara parsial yang menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh signifikan variabel isi pesan, struktur pesan, format pesan iklan, dan sumber pesan, terhadap respon 
kognatif konsumen pada produk minuman bersuplemen di televisi. Terdapat pengaruh signifikan variabel isi pesan, 
struktur pesan, format pesan iklan, dan sumber pesan, terhadap respon afektif konsumen pada produk minuman 
bersuplemen di televisi. Terdapat pengaruh signifikan variabel isi pesan, struktur pesan, format pesan iklan, dan sumber 
pesan, terhadap respon konatif konsumen pada produk minuman bersuplemen di televisi. 
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03311156 / HANDHIK PUTRA KURNIAYUDHA 
ANALISIS EFEKTIVITAS IKLAN SEPEDA MOTOR HONDA VARIO DI TELEVISI DENGAN MENGGUNAKAN 
CONSUMER DECISION MODEL (DCM), 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel F (pesan iklan), B (pengenalan merek), C (keyakinan 
konsumen) dan A (sikap konsumen) terhadap I (niat beli) Sepeda Motor Honda Vario serta untuk menentukan variabel 
antara dan variabel bukan antara dari B (pengenalan merek), C (keyakinan konsumen) dan A (sikap konsumen) yang 
dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh F (pesan iklan) terhadap I (niat beli) Sepeda Motor Honda Vario.  
Subyek penelitian ini adalah orang yang berdomisili di Kota Yogyakarta dan jumlah subyek penelitian berjumlah 100 
orang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu dengan metode kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian terdapat pengaruh secara langsung dan positif signifikan pesan iklan, pengenalan merek, keyakinan 
konsumen, sikap konsumen terhadap niat beli. Variabel antara lebih memperkuat pengaruh pesan iklan terhadap niat 
beli.  
Kata kunci : efektivitas iklan,pesan iklan, niat beli  
 
 
 
 
 
04311027 / DWI PUJI LAKSANA 
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN SECARA IMPULSE PADA 
MAHASISWI UII, 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Fenomena impulse buying telah menjadi perhatian para consumer behaviorist beberapa dekade terakhir ini. Banyak sekali 
penelitian yang telah dilakukan terkait dengan impulse buying. Kecenderungan seseorang untuk melakukan pembelian 
secara impulse dipengaruhi oleh baik faktor eksternal maupun internal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain 
keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hedonis, kebutuhan esteem, dan kebutuhan sosial. Penelitian ini 
mencoba mengetahui pengaruh internal dalam diri konsumen yang mendorong pada pembelian secara impulse. Dari 100 
responden mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang diambil dengan metode judgment sampling, dan dianalisis 
menggunakan regresi ditemukan bahwa keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan hedonis berpengaruh secara 
positif terhadap kecenderungan melakukan pembelian secara impulse. Kebutuhan hedonis. Sedangkan keinginan mereka 
untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kebutuhan esteem tidak berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan 
melakukan pembelian secara impulse.  
Kata kunci: impulse buying, kebutuhan hedonis, kebutuhan social, kebutuhan esteem  
 
 
 
 
 
02311293 / MUH MIFTAHUL LUTFI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMMPENGARUHI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 
ISLAM INDONESIA UNTUK MEMBELI SEPEDA MOTOR YAMAHA 
, 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Kebutuhan konsumen akan sepeda motor saat ini semakin meningkat. Sepeda motor merupakan salah satu alat 
transportasi yang paling di minati oleh masyarakat, selain dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil juga 
merupakan salah satu alat transportasi yang efisien, sehingga tidak mengherankan persaingan dalam usaha pemenuhan 
produk sepeda motor sangat ketat. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya produsen sepeda motor yang masuk dan 
semakin berkembangnya teknologi yang digunakan. 
Penelitian ini mempunyai judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Indonesia Membeli Motor Yamaha”. Dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh produk, harga, 
promosi,dan distribusi terhadap keputusan pembelian. Serta untuk mengetahui faktor apakah yang paling dominan dalam 
mempengaruhi keputusan pembelian. 
Untuk mengukur pengaruh tersebut digunakan alat analisis Chi Square, sedangkan untuk mengetahui faktor apakah yang 
paling dominan menggunakan Frequency Table.Hasil pengujian Chi Square menunjukkan bahwa harga dan produk 
menjadi faktor yang berpengaruh atau signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Indonesia terhadap motor Yamaha. 
Dan dari hasil perhitungan menggunakan Frequency Table dapat diketahui bahwa promosi menjadi faktor yang paling 
dominan mempengaruhi keputusan pembelian. 
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03311448 / DONA BAYU PERMANA 
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI SIM CARD MERK SIMPATI, 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Global System for Mobile Communication atau sering disingkat GSM merupakan sebuah teknologi komunikasi selular yang 
bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada mobile communication, khususnya handphone. Teknologi ini 
memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang 
dikirim akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar global untuk komunikasi selular sekaligus sebagai teknologi 
selular yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia, termasuk indonesia. Dengan demikian hal ini dapat 
menimbulkan persaingan yang ketat terutama untuk industri yang dihasilkan produk sejenis karena perusahaan ingin 
berusaha memenuhi segala kebutuhan konsumen yang bersifat heterogen. Berdasarkan pernyataan diatas penulis 
melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengetahui motivasi konsumen dalam membeli produk sim card merek 
SIMPATI berdasarkan pengaruh dari atribut-atribut produk yang ditawarkan oleh produk sim card merek 
SIMPATI.Penelitian ini dilakukan dengan responden para mahasiswa fakultas ekonomu Universitas Islam Indonesia. Dari 
hasil seleksi sampel sebanyak 100 responden, peneliti melakukan beberapa analisa, yaitu: analisis deskriptif dan analisis 
statistik. Analisis deskriptif dilakukan untuk menguraikan karakteristik data supaya dapat menguji hipotesis yang diajukan 
atau untuk menjawab pertanyaan mengenai keadaan / atau status dari subyek yang dipelajari, pada penelitian ini yang di 
analisis adalah karakteristik responden berupa jenis kelamin dan jumlah uang saku perbulan, sedangkan analisa statistik 
digunakan untuk digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan pilihan atribut-atribut yang memotivasi konsumen 
dalam pembelian sim card merek SIMPATI, dimana dalam penelitian ini menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa konsumen memliliki motivasi yang berbeda-beda dalam membeli produk sim card merek SIMPATI 
berdasarkan atribut-atribut produk yang di tawarkan pada produk sim card merek SIMPATI . 
 
 
 
 
04311397 / AHMAD SYAFIK 
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA VARIO DI KOTA 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
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 Vario. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang 
mempunyai sekaligus pemakai sepeda motor Honda Vario di kodya Yogyakarta . Sampel penelitian ini adalah 105 
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. Tekhnik penarikan sampel yaitu dengan 
menyebarkan kuesioner yang diukur dengan skala Likert. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Analisis Regresi Linier Berganda, Uji f, Uji t, Analisis Korelasi berganda, Analisis Korelasi Parsial Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen termotivasi untuk membeli sepeda motor Honda Vario karena atribut 
yang ada telah sesuai dengan apa yang dimiliki oleh sepeda motor Honda Vario. 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 Vario. Berdasarkan hasil analisis 
regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 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. 
Dari hasil penelitian juga didapatkan saran bagi perusahaan / produsen produk sepeda motor honda vario, bahwa atribut 
kualitas merupakan atribut yang paling dominan dan paling berpengaruh dalam keputusan pembelian, untuk itu pihak 
produsen Honda Vario hendaknya agar meningkatkan lagi inovasinya dalam menawarkan produk baru dari sepeda motor 
honda vario agar lebih menarik lagi. 
 
 
 
 
04311468 / MOHAMMAD BAQIR S 
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT MALL, RINTANGAN PENGALIHAN DAN PENANGANAN KELUHAN TERHADAP 
LOYALITAS KONSUMEN PADA SAPHIRE SQUARE DI SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
- 
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03311148 / HENDRA ARY WIBAWA 
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN BELI KONSUMEN 
PADA PRODUK FLEXY PRABAYAR DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, YOGYAKARTA, 
2007 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Atribut Produk dan Bauran Promosi terhadap Keputusan Beli Konsumen 
pada Produk Flexy Prabayar”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh beberapa atribut produk 
dan bauran promosi terhadap keputusan beli konsumen. Serta mengetahui variable yang paling dominant terhadap 
keputusan konsumen dalam pembelian produk Flexy Prabayar. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode non probability sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, teknik pengumpulan datanya adalah 
dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah Merk (X1), Bukti Fisik (X2), Iklan (X3), Promosi Penjualan (X4), dan 
Rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) (X5) serta Keputusan 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 12.0. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan atribut produk dan bauran promosi yang terdiri dari variabel 
Merek (X1), Bukti fisik (X2), Iklan (X3), Promosi penjualan (X4), dan Rekomendasi personal mulut ke mulut (X5), 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan pembelian pada kartu Flexy prabayar oleh mahasiswa 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 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 iklan mempunyai pengaruh 
yang paling dominant dalam mempengaruhi keputusan beli konsumen 
 
 
 
03311024 / KUNTA HERJUNA 
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, PRODUCK FEATURE, DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN 
PADA ZIANTURI GUITAR EGUIPMENT (STUDI KASUS DI MAGUWOHARJO YOGYAKRTA), 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Brand Image, Product Feature, Dan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Pada 
Produk Zianturi Guitar Equipment Yogyakarta”. Alasan pengambilan tema ini oleh penulis karena banyaknya pertanyaan 
yang muncul, asumsi dan spekulasi dari berbagai pihak tentang kualitas produk yang digunakan oleh kebanyakan musisi 
di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial, simultan dan 
mengetahui dimensi yang paling dominan dari produk Zianturi Guitar Equipment yang terdiri dari brand image, product 
feature, dan harga terhadap loyalitas konsumen. Subyek yang digunakan adalah konsumen produk Zianturi Guitar 
Equipment. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang terdiri atas skala brand image, skala 
product feature, skala harga, dan skala loyalitas konsumen. Setelah dilakukan uji coba alat ukur diperoleh 3 item valid 
skala brand image, 4 item valid skala product feature, 2 item valid skala harga, dan 4 item valid skala loyalitas 
konsumen. Reliabilitas skala brand image 0,674, skala product feature 0,823, skala harga 0,824, dan skala loyalitas 
konsumen 0,667. Hal ini berarti keempat skala tersebut reliabel. 
Hasil uji sebesar 36,651 lebih besar dari 2,699, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa 
variabel brand image, product feature, dan harga secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
loyalitas konsumen di Zianturi Guitar Equipment Yogyakarta. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,534 maka dapat 
diartikan bahwa 53,4% loyalitas konsumen dipengaruhi secara parsial ketiga variabel bebas. 
Hasil koefisien beta brand image 0,250, product feature 0,165, dan harga 0,135, hal ini berarti variabel yang paling 
dominan adalah variabel brand image.  
Kata kunci : brand image, product feature, harga, dan loyalitas konsumen produk Zianturi Guitar Equipment. 
 
 
 
02311152 / HADI PRASETYO 
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP NIAT 
PEMBELIAN ULANG PADA RESTORAN JOGLO MLATI, 2007 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji pengaruh persepsi kualitas pelayanan pelanggan terhadap niat pembelian 
ulang. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan makanan saji yaitu pada Restoran Joglo Mlati Traditional Sleman 
Yogyakarta. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang responden dengan cara mengisi kuesioner yang telah 
disediakan. Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Diduga terdapat pengaruh persepsi kualitas pelayanan 
terhadap niat pembelian ulang pada Restoran Joglo Mlati Traditional, (2) Diduga terdapat pengaruh persepsi kualitas 
pelayanan terhadap niat pembelian ulang jika dimoderasi dengan kepuasan pelanggan pada Restoran Joglo Mlati 
Traditional. 
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Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesa dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda. Hasil dari uji 
statistik menunjukkan bahwa persepsi kualitas pelayanan pelanggan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat 
pembelian ulang.  
Kata kunci : kualitas pelayanan, kepuasan, pembelian ulang, karakteristik jasa, karakteristik konsumen. 
 
 
 
02311293 / MUH MIFTAHUL LUTFI 
ANALISIS PERBEDAAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA UNTUK MEMBELI SEPEDA MOTOR YAMAHA, 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Kebutuhan konsumen akan sepeda motor saat ini semakin meningkat. Sepeda motor merupakan salah satu alat 
transportasi yang paling di minati oleh masyarakat, selain dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil juga 
merupakan salah satu alat transportasi yang efisien, sehingga tidak mengherankan persaingan dalam usaha pemenuhan 
produk sepeda motor sangat ketat. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya produsen sepeda motor yang masuk dan 
semakin berkembangnya teknologi yang digunakan. 
Penelitian ini mempunyai judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Indonesia Membeli Motor Yamaha”. Dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh produk, harga, 
promosi, dan distribusi terhadap keputusan pembelian. Serta untuk mengetahui factor apakah yang paling dominan 
dalam mempengaruhi keputusan pembelian. 
Untuk mengukur pengaruh tersebut digunakan alat analisis Chi Square, sedangkan untuk mengetahui faktor apakah yang 
paling dominan menggunakan Frequency Table.Hasil pengujian Chi Square menunjukkan bahwa harga dan produk 
menjadi faktor yang berpengaruh atau signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Indonesia terhadap motor Yamaha. Dan dari hasil perhitungan menggunakan Frequency Table dapat diketahui 
bahwa promosi menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian 
 
 
 
 
02311389 / DIMAS SAPUTRA  
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK AIR MINERAL AQUA KEMASAN GALON DI 
YOGYAKARTA (STUDI PADA MAHASISWA FE UII), 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Saat ini semua sektor bisnis di Indonesia terjadi persaingan yang sangat ketat. Salah satunya persaingan pada 
perindustrian air mineral dalam kemasan. Kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk air mineral dalam kemasan. 
Air mineral menjadi kebutuhan pokok. Namun demikian, konsumen tidak sekedar mengkonsumsi air mineral begitu saja, 
tanpa memperhatikan kesehatan, kemurnian, kesegaran dan kehigienisan air mineral itu sendiri. Kemudahan dalam 
mendapat air mineral juga menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih air mineral. Produk air mineral menawarkan 
keefektifan dan efisiensi waktu dalam pengkonsumsian. Tak hanya itu, dengan adanya produk air mineral dalam 
kemasan, konsumen tidak perlu memproses air sampai air bisa dikonsumsi sendiri. Produk air mineral dalam kemasan 
merupakan air mineral yang siap untuk dikonsumsi setiap saat, kapanpun, dan di manapun.  
Skripsi yang disusun penulis adalah penelitian yang menganalisis sikap konsumen dalam membeli produk air mineral 
Aqua kemasan galon di Yogyakarta. Penelitian dilakukan di wilayah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 
dengan sampel mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan 
berdasarkan karakteristik usia dan jumlah uang saku yang pernah mengkonsumsi air mineral Aqua kemasan galon. 
Atribut produk yang diteliti berkenaan dengan batasan masalah adalah harga beli, kemasan, rasa, dan daya tahan produk 
air mineral Aqua kemasan galon. Hipotesis yang diajukan adalah diduga sikap konsumen terhadap atribut produk adalah 
positif, dan diduga ada perbedaan karakteristik konsumen berdasarkan karakteristik jumlah uang saku terhadap 
pembelian produk. Analisis penelitian merupakan analisis kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas, 
yaitu keyakinan dan evaluasi, serta variable terikat, yaitu sikap. Data yang digunakan adalah data primer dengan alat 
pengumpul data menggunakan metode kuesioner skala likert yang disebarkan pada sampel atau responden. Sampel yang 
diambil menggunakan metode non probabilita sampling, yaitu dengan metode accidental sampling. Penyebaran kuesioner 
bertujuan untuk mengumpulkan data primer, yang mana kemudian data tersebut digunakan penulis untuk kemudian 
diolah. Hasilnya adalah penjelasan sikap konsumen terhadap atribut air mineral Aqua kemasan galon dan perbedaan 
sikap konsumen berdasarkan karakteristik responden terhadap pembelian air mineral Aqua kemasan galon. Sampai pada 
pembuktian hipotesis yang diajukan penulis melalui alat analisis sikap, yaitu dengan model analisis fishbein dan analisis 
Anova. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sikap konsumen terhadap atribut harga beli, kemasan, rasa adalah positif. 
Sedangkan untuk atribut daya tahan menghasilkan sikap netral. Serta terdapat perbedaan dan kesamaan yang signifikan 
pada keyakinan dan evaluasi konsumen berdasarkan karakteristik usia dan jumlah uang saku terhadap atribut produk 
yang berpengaruh pada sikap konsumen atas pembelian air mineral Aqua kemasan galon.  
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01311510 / WISNU NINDITO 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP RUMAH MAKAN WAROENG STEAK & SHAKE DI JALAN COLOMBO 22 
SAMORONO SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap konsumen terhadap rumah makan Waroeng Steak & Shake di 
jalan Colombo 22 Samirono Sleman Yogyakarta serta untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap konsumen terhadap 
rumah makan Waroeng Steak & Shake di jalan Colombo 22 Samirono Sleman Yogyakarta berdasarkan karakteristik 
konsumen yang meliputi pendapatan, daerah asal dan tingkat usia. Variabel dalam penelitian ini adalah atribut pada 
rumah makan Waroeng Steak & Shake di jalan Colombo 22 Samirono Sleman Yogyakarta yang dijadikan referensi adalah 
pilihan menu, keamanan tempat parkir, harga, lama penyajian, lokasi, kemasan penyajian, rasa, pelayanan, kenyamanan 
dan keamanan (halal). Data dalam penelitian ini diperoleh dari 100 orang konsumen yang makan di rumah makan 
Waroeng Steak & Shake di jalan Colombo 22 Samirono Sleman Yogyakarta dengan menggunakan angket penelitian. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan akan dilakukan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif 
dilakukan dengan analisis persentase yaitu perbandingan antara jumlah responden yang memilih dari setiap atribut 
dengan jumlah responden secara keseluruhan kemudian dikalikan 100%. Sedangkan untuk analisis kuantitatif 
menggunakan analisis indeks sikap dan chi square. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yag telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: (1) 
Sikap konsumen terhadap atribut yang ditawarkan oleh Rumah makan Waroeng Steak & Shake adalah positif. Hal ini 
dibuktikan dari hasil analisis Fishbein dengan indek sikap konsumen sebesar 15,70, sedangkan jika dilihat dari atributnya, 
sikap konsumen terhadap atribut rasa makanan dan minuman yang sangat enak merupakan sikap yang paling tinggi 
dengan indeks sikap sebesar 18,57 (baik). (2) Hasil uji perbedaan sikap terhadap rumah makan Waroeng Steak & Shake 
di jalan Colombo 22 Samirono Sleman Yogyakarta menunjukkan ada perbedaan yang signifikan atas sikap konsumen 
terhadap rumah makan Waroeng Steak & Shake di jalan Colombo 22 Samirono Sleman Yogyakarta berdasarkan 
pendapatan, daerah asal dan tingkat usianya. 
 
 
 
06311410 / HATMIA HAIDAR 
PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK LBC / LONDON BEAUTY 
CENTRE.(STUDI KHUSUS PADA KALANGAN WANITA DI LBC KOTA BARU YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
02311153 / AGUS ZAINAL ARIFIN 
PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT PRODUK TOYOTA YARIS DI YOGYAKARTA, 2007 
Pembimbing: Murwanto Sigit, Drs., MBA 
Abstrak/abstract 
Dengan banyaknya perusahaan yang menawarkan produk tertentu, maka sangat diperlukan bagi suatu perusahaan untuk 
dapat menempatkan produknya di benak konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen lebih mudah dalam 
mengidentifikasi produk tersebut. Produsen harus dapat menempatkan produknya pada pasar sasaran yang tepat. 
Tujuannya agar produknya diingat, diprioritaskan oleh konsumen, disukai dan dibeli setiap kali dibutuhkan. 
Dewasa ini berbagai macam dan jenis otomotiv banyak ditawarkan dipasaran banyak produsen berlomba-lomba dalam 
menawarkan produknya, sehingga muncul berbagai macam produk dengan berbagai macam atribut dan inovasi produk 
dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus mengalami perubahan dar waktu ke 
waktu. Untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen dibutuhkan suatu preferensi konsumen 
terhadap atribut produk Toyota Yaris di Yogyakarta. Permasalahan yang diTeliti adalah seberapa besar preferensi 
konsumen dan atribut produk apa yang yang paling besar di preferensikan konsumen tehadap atribut produk Toyota Yaris 
di Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode uji validitas dan uji reliabilitas. Dan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pembeli atau pemakai Toyota yaris di yogyakarta. Pengumpulan data 
menggunakan metode kuesioner, observasi dan studi pustaka. Sedang analisis data menggunakan analisis deskriptif. 
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, sangat penting bagi suatu perusahaan untuk lebih meningkatkan produknya demi 
kepuasan konsumen, sehingga mampu untuk bersaing di masa yang akan dating. 
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04311361 / RONNY FIRDAUS STEVIAWAN 
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) TAHUN 2004-2006, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh ukuran perusahaan (size), risiko bisnis (business 
risk), pertumbuhan aktiva (growth of assets), profitabilitas (profitability), dan struktur aktiva (tangibility) terhadap 
struktur modal baik secara simultan maupun parsial. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan real estate yang terdaftar 
di BEJ yang dipilih secara purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini 
adalah analisis linier berganda. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 
sample tahun 2004-2006 yang diperoleh dari PT. BEJ. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 
1. Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, Pertumbuhan Aktiva, Profitabilitas, dan Struktur Aktiva perusahaan secara 

bersama-sama (simultan) berpengaaruh terhadap Struktur Modal. Koefisien determinasi sebesar 0,238 atau 23,8%, 
yang berarti 23,8% penyebab variasi dalam struktur modal adalah perubahan yang terjadi pada Ukuran Perusahaan, 
Risiko Bisnis, Pertumbuhan aktiva, Profitabilitas, dan Struktur Aktiva secara bersama-sama; sedangkan 76,2% 
sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. 

2. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal perusahaan (b1=0,0,275; 
p=0,000). 

3. Risiko bisnis secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan (b2=0,025; 
p=0,709). Hal ini mungkin disebabkan perusahaan melakukan ekspansi dengan konsekuensi mengambil risiko akibat 
adanya ketidakpastian. Ekspansi tersebut menyerap banyak dana dan biaya yang sebagian di danai dari hutang 
dengan harapan akan mendorong peningkatan laba dan memberikan sinyal bahwa prospek perusahaan dimasa yang 
akan datang relatif baik. Selain itu juga mungkin disebabkan oleh sistem atau prosedur dalam pemberian dana oleh 
lembaga keuangan yang tidak terlalu ketat sehingga perusahaan lebih mudah dalam mendapatkan dana  

4. Pertumbuhan aktiva secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan 
(b3=0,356; p=0,048). Hal ini mungkin disebabkan perusahaan menggunakan sumber dana dari internal sehingga 
perusahaan akan menanggung biaya emisi saham yang lebih besar dibandingkan mengeluarkan biaya obligasi 
apabila perusahaan menggunakan dana dari luar. Selain itu juga mungkin pada saat penelitian berlangsung 
perusahaan sampel yang diteliti cenderung mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan. 

5. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan (b4=-1,068; p = 
0,005). 

6. Struktur aktiva secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan (b5=0,355; p 
= 0,010). 

Kata Kunci: Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, Pertumbuhan Aktiva, Profitabilitas, struktur Aktiva. 
 
 
 
 
04311184 / MIRA CERIA RAKHMAWATI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Struktur modal merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh 
perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus 
mencari alternatif-alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai 
struktur modal yang optimal. Teori-teori yang ada dalam struktur modal antara lain: Agency Theory, Signaling Theori, 
Asyimmetric Information Theory, dan Peching Order Theory. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan 
pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan pajak terhadap struktur modal 
dengan menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS. Data yang digunakan yaitu berupa laporan 
keuangan dari Perusahaan Otomotif yang listing di Bursa Efek Jakarta periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. 
Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan otomotif yaitu secara parsial variabel 
ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, sedangkan untuk variabel profitabilitas, 
struktur aktiva, pertumbuhan penjualan dan pajak tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. 
Kata Kunci : Struktur Modal, Leverage, Profitabilitas, Struktur Aktiva, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan 
Pajak. 
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02311310 / VIVIN JARWATI 
ANALISIS PENGARUH AGRESI ISRAEL TAHUN 2006 TERHADAP HARGA SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA, 
2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh peristiwa Agresi Israel terhadap harga saham di Bursa Efek Jakarta. 
Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah (1) Return saham sebelum dan sesudah peristiwa Agresi Israel terhadap 
perusahaan Tambang di Bursa Efek Jakarta berbeda; (2) Return saham sebelum dan sesudah peristiwa Agresi Israel 
terhadap perusahaan Non Tambang di Bursa Efek Jakarta berbeda. 
Metode penelitian menggunakan data sekunder,yaitu menggunakan data yang sudah ada. Data yang digunakan adalah 
data tanggal sebelum terjadinya peristiwa Agresi Israel selama sepuluh hari, saat peristiwa dan sesudah terjadinya 
peristiwa selama sepuluh hari. Peristiwa Agresi terjadi pada tanggal 11 Juli 2006, kemudian untuk mengukur perbedaan 
return sebelum dan sesudah terjadinya Agresi Israel baik diperusahaan tambang dan non tambang digunakan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terjadi perbedaan  perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 
peristiwa agresi Israel terhadap peruaaan Tambang di Bursa Efek Jakarta. (2) Terjadi perbedaan rata-rata abnormal 
return sebelum dan sesudah peritiwa agrei Israel terhadap peruashaan Non Tambang di Bura Efek Jakarta. 
 
 
 
 
04311233 / JULIUS FIRMANSYAH 
ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PERTAMBANGAN YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari faktor fundamental yang terdiri dari Return on 
Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Earning per Share (EPS) serta Debt to Equtiy Ratio 
(DER) terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data 
yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing-masing perusahaan pertambangan dan bersumber dari Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD). Sampel penelitian adalah semua perusahaan pertambangan yang listing di BEJ dari 
tahun 2002-2006. Jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria tersebut ada 9 perusahaan. Hipotesis yang diuji 
menggunakan analisis regresi linear berganda, uji F dan uji T.  
Hasil pengujian terhadap 9 sampel penelitian yang dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 13.0 For Windows 
menunjukkan bahwa semua faktor fundamental secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Namun secara parsial, hanya faktor fundamental Earning per Share yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Kata Kunci: ROI, ROE, NPM, EPS, DER, Harga Saham 
 
 
 
 
 
04311036 / OKTARIA INTANI 
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  pengaruh kinerja keuangan yang terdiri dari ROE, PER, EPS dan arus kas 
operasi terhadap return saham secara simultan dan parsial. Hipotesis yang diajukan adalah (1) terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara ROE dengan return saham, (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara PER 
dengan return saham, (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara EPS dengan return saham, dan (4) 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara arus kas operasi dengan return saham. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang termasuk ke dalam sub kelompok barang konsumsi yang terdaftar di BEJ tahun 2003-2006. 
Metode analisis menggunakan analisis linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kinerja keuangan berpengaruh terhadap return saham pada tingkat 
signifikansi 10% yaitu sebesar 0,059. Secara parsial variabel ROE tidak berpengaruh terhadap return saham dengan nilai 
sig sebesar 0,334. PER mempengaruhi return saham dengan nilai sig sebesar 0,037. EPS mempengaruhi return saham 
dengan nilai sig sebesar 0,035. Arus kas operasi mempengaruhi return saham dengan nilai sig sebesar 0,073. 
Kata kunci: Return on Equity, Price Earning Ratio, Earnings Pershare, arus kas operasi 
 
 
 
 
 



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 

PERPUSTAKAAN FE-UII                                                                                                                        72  
 

04311230 / ESTI NURYANTI 
ANALISIS PENGARUH PEMECAHAN TERHADAP ABNORMAL RETURN  DAN LIKUIDITAS SAHAM PERIODE 
2003-2006, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini membahas mengenai analisa pengaruh pemecahan saham terhadap abnormal return dan likuiditas saham, 
dengan melakukan pengujian untuk membuktikan hubungan antara variabel dalam penelitian ini. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah pemecahan saham berpengaruh terhadap abnomal return 
dan likuiditas saham. 
Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan pemecahan saham yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta (BEJ) yang dianalisis menggunakan uji normalitas, uji t dan uji F. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pemecahan saham berpengaruh terhadap abnormal return dan likuiditas 
saham, sedangkan pasar bereaksi positif sebelum pengumuman pemecahan saham dan pasar bereaksi negatif sesudah 
pengumuman pemecahan saham. 
Kata kunci: pemecahan saham, abnormal return, likuiditas saham. 
 
 
 
 
04311274 / LILIAN RATIH ANGGRAINI 
ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN MODAL KERJA TERHADAP PERUBAHAN PROFITABILITAS PADA 
PERUSAHAAN LQ-45 (PERIODE 2003-2005), 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
This research check about influence of change of working capital to change of profitability, where profitability proxied 
entrust in the form of some profitability ratio for example : NPM, ROI, ROE and TOA. Purpose is performed this research 
to test influence of change of working capital to change of profitability from LQ-45 business which enlist in BEJ. Result of 
research indicate that statistically change of working capital have an effect on to change of profitability, where from ratios 
representing proxy of the profitability which really by MK is NPM and ROI. This matter is proved with t of count obtained 
for the NPM and ROI were 2,340 (bigger than t of tables) or persuantio its probability is obtained by p-value for the NPM 
and ROI were 0,021(smaller than 0,05). 
Keywords : working capital, profitability, npm, roi, roe and toa. 
 
 
 
04311075 / DYAH SURYO MAYA W 
BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT PENGUKUR KINERJA PARUSAHAAN STUDI KASUS PADA RS 
PELABUHAN JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Dalam memasuki era globalisasi, perusahaan yang ingin tetap eksis harus dapat menyesuaikan cara kerja dan cara 
pandang dari berbagai sudut kegiatan. Suatu organisasi perlu melakukan adaptasi yang cepat terhadap faktor-faktor 
perubahan lingkungan eksternal untuk dapat memenangkan persaingan global yang ketat di masa sekarang. Penilaian 
kinerja dibutuhkan untuk evaluasi terhadap performa perusahaan dan perencanaan tujuan di masa datang. 
Dewasa ini penilaian sisi financial dirasa tidak cukup lagi untuk mencerminkan kinerja organisasi sesungguhnya. Sehingga 
dikembangkan konsep Balanced Scorecard yang mengukur kinerja perusahaan dari empat perspektif, yaitu perspektif 
financial, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal dan yang terakhir perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 
RS Pelabuhan Jakarta merupakan salah satu rumah sakit anak perusahaan PT Pelindo II yang terletak di Jakarta Utara. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaplikasian balanced scorecard terhadap 
penilaian kinerja RS Pelabuhan Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dan 
analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Untuk meningkatkan performa perusahaan, RS Pelabuhan Jakarta perlu melakukan perubahab dalam berbagai aspek 
dalam tubuh organisasi. Kinerja rumah sakit harus diukur dari indikator finansial maupun non-finansial, yang dapat 
diukur dengan balanced sorecard. Balanced sorecard mampu menerjemahkan strategy yang ingin dicapai perusahaan dan 
mampu membantu perusahaan untuk melakukan kinerja secara lebih komperhensif dan akurat. 
Penerapan balanced scorecard pada RS Pelabuhan Jakarta masih belum mencakup empat perspektif. Sesuai hasil 
penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa hanya kinerja pada proses bisnis internal saja yang dirasa cukup memuaskan. 
Sedangkan pada perspektif keuangan, pelanggan, serta pertumbuhan dan pembelajaran dirasa belum dicapai performa 
yang maksimal. Dengan pengukuran kinerja ini, bisa menjadikan masukan bagi RS Pelabuhan Jakarta untuk melakukan 
perbaikan kinerja agar tercipta kinerja yang maksimal. 
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04311108 / LAKSMI IWANDARI 
HUBUNGAN ANTARA LEVERAGE KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN JENIS INDUSTRI DENGAN RISIKO 
SISTEM PADA PERUSAHAAN DI BEJ TAHUN 2000-2004, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini menjelaskan tentang  apakah leverage keuangan, ukuran perusahaan, jenis industri dalam mempengaruhi 
risiko sistematik suatu perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Periode penelitian yang digunakan adalah 
periode 2000 sampai dengan 2004. Ada 12 perusahaan yang terdaftar tetap di Bursa Efek Jakarta selama periode 
penelitian yang terdiri dari 7 perusahaan manufacturing dan 5 perusahaan property dan  real estate. 
Pengujian yang dilakukan menggunakan Uji – t dan analisis bregresi berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian tang 
dilakukan adalah variabel leverage keuangan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Risiko Sistematis. Variabel 
Ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap Risiko Sistematis. Bahkan hasil menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap risiko sistematis. Variabel Jenis industri tidak 
terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Risiko Sistematis. 
 
 
 
 
03311345 / DARMITA YANTI 
HUBUNGAN KEPEMILIKAN INSIDER OWNERSHIP TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG DAN KEBIJAKAN DEVIDEN, 
2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini menguji hubungan simultan antara kepemilikan manajerial, kebijakan deviden dan kebijakan hutang dalam 
perspektif masalah agensi dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil dua tahap (two stage least square). 
Penelitian ini menguji variabel pengurang masalah agensi di Indonesia dengan fokus pada perusahaan yang terdaftar di 
bursa efek Jakarta selama periode 2001-2005 dan dengan metode purposive sampling yaitu hanya perusahaan yang 
listed tahun 2001 dan sebelumnya serta memiliki struktur kepemilikan manajerial yang masuk sebagai sampel, dari hasil 
observasi dan seleksi didapat sampel penelitian sebanyak 67 perusahaan.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan simultan yang kurang signifikan antara variabel-variabel yang digunakan, 
serta arah hubungan yang konsisten yaitu hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan hutang, kepemilikan 
manajerial dengan deviden dan kebijakan deviden dengan hutang.   
Kata kunci :   hubungan simultan, kepemilikan manajerial, kebijakan deviden, kebijakan hutang, masalah agensi, two 
stage least square. 
 
 
 
 
 
03311419 / MUCHAMMAD IBNU SALIMI 
PENGARUH EARNINGS PER SHARE (EPS), DIVIDEND PER SHARE (DPS) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) 
TERHADAP HARGA SAHAM PD PERUSAHAAN MANUFAKTUR YG LISTED DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Earnings per Share (EPS), Dividend per Share (DPS) dan Net Profit 
Margin (NPM) terhadap harga saham. Pada penelitian ini harga saham diukur dengan Abnormal Return (AR). Data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa harga saham penutupan (closing price), laporan 
keuangan perusahaan tahunan (Annually report) yang tersedia dalam Indonesian Capital Market Directory yang 
dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta dari tahun 2004-2006, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan dari beberapa 
literatur, catatan, jurnal, hasil penelitian dan berbagai data yang mendukung penelitian ini. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 
tahun 2004-2006, sedangkan sampelnya yaitu perusahaan manufaktur yang selalu membagikan dividen dari tahun 2004-
2006 dan memiliki data-data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda, diolah dengan 
program SPSS versi 11.0. 
Uji yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji t dan uji f dengan taraf signifikan 5%. Secara parsial Earnings per Share 
(EPS) berpengaruh positif dan tidak signifikan dan Dividend per Share (DPS) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap harga saham. sedangkan variabel Net Profit Margin (NPM) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
harga saham. Dan secara simultan variabel Earnings per Share (EPS), Dividend per Share (DPS) dan Net Profit Margin 
(NPM) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 
Kata kunci : Variabel Earnings per Share (EPS), Dividend per Share (DPS), Net Profit Margin (NPM), harga saham. 
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04311393 / ALIEN WIDIASTI 
PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DI BURSA EFEK JAKARTA  2004-2005, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Economic value added ( EVA ) terhadap return saham. Objek 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ, selama periode 2004-2006,dan  mengambil sampel 46 
perusahaan.  Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dimana metode pengumpulan data 
ini di peroleh dari buku literature, majalah, jurnal, internet dan sumber bacaan serta informasi lainnya seperti informasi 
yang terdapat di Bursa Efek Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi yang 
akan mengamati pengaruh EVA terhadap return saham. Return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
abnormal return.. Adapun analisis lain yang digunakan adalah analisis deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% EVA terbukti berpengaruh terhadap return saham.  
Kata kunci : Economic Value Added, Cumulative Abnormal Return. 
 
 
 
02311136 / RATIH INDRI LESTARI 
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL PADA KEBIJAKAN HUTANG 
PERUSAHAAN :SEBUAH PERSPEKTIF TEORI AGENSI (AGENCY THEORY), 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang penggaruh antara kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan institusional dengan kebijakan hutang perusahaan (debt ratio).  Kepemilikan manajerial 
dalam penelitian ini diukur dengan besarnya persentase kepemilikan saham manajer, sedangkan kepemilikan institusional 
diukur dengan perbandingan antara penjualan dengan aktiva dan kebijakan hutang diukur dengan debt ratio. Pemilihan 
sampel dilakukan dengan stratified random sampling (pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu), 
sehingga diperoleh data sampel sebanyak 46 perusahaan selama tahun 2003 - 2005. Metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan metode dokumentasi, yaitu mengambil data sekunder di Bursa Efek Jakarta yang berhubungan 
dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kebijakan hutang. Teknik 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 Managerial 
Ownership (MOWN), Institutional Ownership (INST), Dividen (DIVD), Firm Size (SIZE), Asset Structure (ASSET), Earning 
Volatility (ERNVOLT) dan Stock Volatility (STOCKVOLT)  secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi kebijakan 
hutang sebesar 32,5% dan sisanya sebesar 67,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model 
penelitian ini. Secara parsial kepemilikan manajerial (MOWN) tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap 
kebijakan hutang pada perusahaan manufatkur di Bursa Efek Jakarta. Hal ini berarti kepemilikan manajerial belum dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kreditur dalam memberikan jumlah hutang kepada perusahaan. Sedangkan 
kepemilikan instutusional (INST) terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 
manufatkur di Bursa Efek Jakarta. Hal ini berarti kepemilikan investor dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 
kreditur dalam memberikan jumlah hutang kepada perusahaan, dimana semakin besar kepemilikan investor maka akan 
menurunkan hutang perusahaan. Sedangkan untuk variabel kontrol ukuran perusahaan dan sturktur asset berpengaruh 
secara signifikan terhadap kebijakan dividen dan untuk variabel kontrol lainnya seperti Dividen (DIVD), ERNOVOLT dan 
STOCKVOLT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. 
 
 
04311448 / RIANDIANI S SAPUTRI 
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE RETURN ON ASSET DAN UKURAN PERUSAHAAN 
TERHADAP NILAI PASAR PERUSAHAAN (KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI 
BEJ)., 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Good Corporate Governance adalah sistem dan sruktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai 
pemegang saham serta berbagai pihak lain yang berkepentingan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, 
pekerja pemerintah dan masyarakat luas. Good Corporate Governance juga dapat digunakan untuk menilai kinerja dan 
meningkatkan nilai pasar perusahaan dan pertumbuhan jangka panjang yang tercermin pada nilai pasar perusahaan. 
Selain itu, Good Corporate Governance juga merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar 
mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya 
kepada para shareholders khususnya, dan shareholder pada umumnya. 
Dalam hal ini Good Corporate Governance mempunyai dua konsep penting yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk 
memperoleh informasi dengan benar, akurat, tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua kinerja perusahaan, 
kepemilikan dan stakeholdernya dan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, 
tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholdernya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empirik pengaruh penerapan Good Corporate 
Governance, pengaruh Return On Asset, dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai pasar perusahaan pada sector 
manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Dengan demikian dengan penelitian ini diharapkan semua perusahaan ataupun instansi 
diharapkan menerapkan Good Corporate Governance untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta hasil kerja 
perusahaan dapat lebih baik lagi sehingga nilai pasar perusahaan juga akan meningkat dengan didukung oleh Return On 
Asset dan ukuran perusahaan yang baik. 
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tersebut maka penelitian ini menemukan bahwa variabel penerapan Good 
Corporate Governance terbukti secara signifikan terhadap nilai pasar perusahaan. Selain itu, variabel ukuran perusahaan 
juga terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 
Namun, variabel profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap nilai perusahaan 
 
 
 
 
04311240 / AFIFAH KUMALASARI 
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN, 
2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Perubahan kondisi internal dan eksternal mewajibkan setiap perusahaan untuk siap menghadapi hal ini, tak terkecuali 
juga pada sektor perbankan. Diharapkan dengan penerapan Good Corporate Governance pada setiap perusahaan ini 
dapat membantu menghadapi perubahan tersebut. Good Corporate Governance ini mengacu pada lima prinsip yang harus 
dipegang dalam penerapannya, baik dalam hal laporan keuangan ataupun non-keuangan, yaitu Transparancy,  Fairness,  
Accountability, Responsibility, Independency.  
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana pengaruh penerapan Good Corporate Governance 
terhadap tingkat kesehatan perbankan, apakah ada pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap tingkat 
kesehatan perbankan di Indonesia. 
Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode pengumpulan data   sekunder. Data sekunder yang digunakan 
adalah data sekunder eksternal yang dipublikasikan. Data sekunder ini berupa laporan keuangan perusahaan dan rasio-
rasio perbankan yang dibutuhkan dalam penilaian kesehatan bank. Data sekunder ini didapat dari Bursa Efek Jakarta 
(BEJ, sekarang: Bursa Efek Indonesia). 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat perbedaan capital adequacy ratio, kualitas asset 
produktif, return on total assets, beban operasional terhadap pendapatan, dan loan to deposit ratio sebelum dan sesudah 
penerapan Good Corporate Governance. Hasil tersebut ditunjukkan dari thitung semuanya kurang dari ttabel pada tarif 
signifikan (α) 5%, baik pada CAR, KAP, ROA, BOPO, maupun LDR. Kesimpulan ini memberikan makna bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan penerapan Good Corporate Governance terhadap tingkat kesehatan perbankan di Indonesia 
 
 
 
 
03311284 / MUH JOHAN ARIFIN 
PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, STRUKTU AKTIVA, PROFITABILITA, DAN RISIKO TERHADAP 
STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini untuk : (1) mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas dan risiko 
secara parsial terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta. (2) mengetahui pengaruh 
pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas dan risiko secara simultan terhadap struktur modal pada 
perusahaan  manufaktur di bursa efek jakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ selama periode 2005. data 
dianalisis menggunakan regresi linier berganda. 
Dengan mengunakan metode regresi berganda dapat diketahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari faktor 
pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas dan risiko terhadap struktur modal. Penelitian menggunakan 
regresi berganda didahului dengan pengujian asumsi klasik sebagai dasar penggunaan analisis regresi. Dengan model ini 
akan dapat dilihat pengaruh semua faktor baik secara bersama – sama (simultan) maupun secara parsial terhadap 
variabel dependen yaitu struktur modal. 
Dari hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa adanya keterkaitan secara simultan dari faktor pertumbuhan 
penjualan, struktur aktiva, profitabilitas dan risiko terhadap struktur modal. Sedangkan melalui Uji t diketahui bahwa 
faktor struktur aktiva dan profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. 
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04311049 / NADYA AUGUSTIVANI 
REAKSI PASAR TERHADAP PUBLIKASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM PEMERINGKATAN 
CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX, 2008 
Pembimbing: Nur Fauziah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
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03311012 / ADE MONTESA 
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN PT. BANK MANDIRI SYARIAH TBK. KANTOR CABANG 
YOGYAKARTA, 2007 
Pembimbing: Nursya'bani Purnama, Drs., M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah 
Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, dengan variabel dari kualitas pelayanan yang digunakan adalah tangibles, reliability, 
Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Teknik penetuan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus 
yang ada pada buku petunjuk penulisan skripsi. Penelitian ini menggunakan analisis Gap, Deskriptif, dan Diagram 
Kartesius untuk mengetahui; strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri.  
Penelitian ini menemukan bahwa terdapat Gap diantara dimensi kualitas pelayanan tersebut, dan dimensi kualitas 
pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri. Dimensi yang paling 
memuaskan konsumen adalah dimensi assurance karena memiliki rata-rata performance yang lebih tinggi daripada 
dimensi yang lain. 
Katakunci: syariah, perbankan, kepuasan konsumen, kualitas jasa pelayanan 
 
 
 
 
01311552 / ZICO RUMANIGE 
ANALISIS KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN PADA LEMBAGA BAHASA DAN PENDIDIKAN 
PROFESIONAL (LBPP-LIA) YOGYAKARTA, 2007 
Pembimbing: Nursya'bani Purnama, Drs., M. Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
02311228 / SURYA ANANDA 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAAN NASABAH BANK (STUDI KASUS PADA 
BANK BRI SRAGEN), 2008 
Pembimbing: Nursya'bani Purnama, Drs., M. Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
00311234 / FERI EKO R. 
EVALUASI PENERAPAN KUALITAS DI BIDANG JASA STUDI KASUS PADA PELAYANAN KANTOR CABANG BANK 
RAKYAT INDONESIA DI JL. K. H. ACHMAD DAHLAN JOGJAKARTA, 2007 
Pembimbing: Nursya'bani Purnama, Drs., M. Si 
Abstrak/abstract 
Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, dan persepsi dunia yang seragam terhadap kehidupan 
yang lebih baik menuntut perusahaan-perusahaan untuk lebih kritis terhadap keinginan pasar. Barang atau jasa yang 
bermutu tinggi merupakan trend yang sedang berkembang belakangan ini. Produsen memanfaatkan peluang ini sebagai 
senjata ampuh untuk melakukan ekspansi pasar dan mempertahankan pelanggan dengan memproduksi barang atau jasa 
yang berkualitas. Bagi konsumen, memperoleh barang atau jasa yang berkualitas merupakan sebuah keuntungan yang 
didambakan. Permasalahannya adalah bagaimana mengetahui output yang telah dihasilkan produsen dianggap 
berkualitas oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana harapan konsumen akan layanan yang 
berkualitas dapat dipenuhi oleh produsen. Metode yang digunakan adalah SERVQUAL yang kemudian dikembangkan ke 
bentuk metode CARTER dan gap model, yaitu pengukuran dengan menggunakan kuisioner yang meliputi complience, 
assurance, reability, tangibles, empathy, dan responsiveness. Pada kesempatan ini objek yang diteliti adalah kacab BRI 
Syariah Jogjakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data primer dilakukan dengan cara 
observasi dan penyebaran kuisioner dengan metode convenience random sampling terhadap 100 nasabah yang sering 
mengunjungi kacab BRI Syariah Jogjakarta. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara 
membaca atau mempelajari buku-buku referensi dan dokumentasi arsip yang dimiliki perusahaan. Untuk menguji 
validitas penelitian ini digunakan korelasi pearson product moment dan cronbach alpha untuk menguji reliabilitas. 
Hasil dari perhitungan rata-rata kesenjangan gap yang diperoleh dari penelitian ini adalah –0,05 yang berarti 
menunjukkan bahwa nasabah merasa kacab BRI Syariah Jogjakarta belum berkualitas, dengan perhitungan rata-rata 
persepsi 4,22 dan harapan 4,27. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas layanan yang dihasilkan oleh kacab BRI Syariah 
Jogjakarta belum memuaskan. Oleh sebab itu diperlukan adanya perbaikan terus menerus untuk mencapai performansi 
yang optimal. 
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02311355 / KRISNO WAWANGI MUKTI 
PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU KIMIA ALUM SULFAT DALAM RANGKA MEMINIMUMKAN BIAYA 
PERSEDIAAN PADA P.T. THAMES PAM JAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER 
QUANTITY (EOQ), 2008 
Pembimbing: Nursya'bani Purnama, Drs., M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berfokus kepada pengendalian persediaan bahan baku pada PT. Thames PAM Jaya. Pengendalian persediaan 
bahan baku sangat penting dijalankan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan produksi yang dijalankan oleh 
perusahaan, sehingga apabila pengendalian persediaan bahan baku tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan 
terhambatnya kegiatan produksi yang dijalankan oleh perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengendalian persediaan bahan baku dalam rangka untuk meminimumkan biaya pada PT. PT. Thames PAM Jaya. 
Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan cara pengumpulan data dengan 
menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan. Metode analisis yang dipakai adalah dengan 
menggunakan analisis perhitungan Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock (Persediaan Pengaman), Reorder Point 
(Titik Pemesanan Kembali), serta persediaan maksimum dan persediaan minimum. 
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa PT. PT. Thames PAM Jaya telah melaksanakan pengendalian persediaan 
bahan baku dengan cukup baik namun belum menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ) sehingga biaya 
persediaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang menggunakan 
metode Economic Order Quantity (EOQ) 
 
 
 
04311161 / EKO CAHYO OKVIANTORO 
ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL QUALITY 
CONTROL PADA PT SARI HUSADA, 2008 
Pembimbing: Siti Nur Syamsiah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Pengawasan kualitas merupakan suatu kegiatan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan 
dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengawasan kualitas ini dilakukan untuk menaikkan citra 
perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena 
itu pengendalian kualitas produksi pada saat ini merupakan sangat penting bagi perusahaan agar mereka dapat dapat 
bersaing dan bertahan dalam dunia bisnis. Penelitian yang dilakukan penulis di PT. Sari Husada ini mengambil populasi 
seluruh produksi susu dan sereal selama Bulan Desember dan dikhususkan pada produk Vitalac 1,2 dan U4 dalam bentuk 
base powder dengan pengambilan sampel selama 9 hari untuk masing – masing produk, dimana tiap produk diambil 
sebanyak 30 PRO, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis produk-produk tersebut adalah metode 
Statistical Quality Control. Dari metode tersebut dapat diketahui kondisi proses produksi dari perusahaan secara statistic 
apakah terkendali atau tidak serta proporsi kecacatan saat proses. 
Metode Statistical Quality Control ini terdiri dari P-Chart yang digunakan untuk mengukur proporsi kecacatan produk, 
serta kondisi proses produksi, serta Diagram Fishbone yang digunakan untuk mengetahui faktor – faktor penyebab dari 
timbulnya kecacatan dari produk perusahaan, apakah dari faktor mesin manusia dan sebagainya. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini ternyata untuk produk sendiri dari PT. Sari Husada dengan merk Vitalac 1 dan 2 
prosesnya cukup terkendali dengan hasil 100 % tidak menghasilkan kecacatan. Sedangkan untuk produk lisensi dengan 
produk U4 yang merupakan base powder produk Nutrilion Series proses produksinya diluar kendali statistical, jadi masih 
harus diperbaiki kembali. Sedangkan untuk penyebab dari timbulnya kecacatan, diketemukan dari factor mesin, bahan 
baku, lingkungan, manusia, proses, dan metode kerja. 
 
 
 
04311357 / TENTI ISTI'ADAH 
IMPLEMENTASI METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA 
DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Siti Nur Syamsiah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penulis mengadakan penelitian tentang “Implementasi Metode Quality Function Deploymeny (QFD) Terhadap Persepsi 
Mahasiswa Dalam Atribut Proses Pembelajaran Di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia”. Dikarenakan 
ketertarikan penulis untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 
proses pembelajaran yang ada di universitas islam Indonesia.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis 
menggunakan alat analisis berupa metode Quality Function Deployment (QFD) untuk mengetahui harapan konsumen. 
Quality Function Deployment adalah alat perencanaan produk yang memfokuskan secara khusus pada kebutuhan dan 
harapan konsumen. Hal ini sering disebut sebagai “ Voice of the Customer�. QFD merupakan suatu pendekatan 
sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen dan menterjemahkan tuntutan konsumen ke dalam 
desain tekhnis, pemanufakturan, perencanaan produksi dengan tepat. Konsep Quality Function Deployment (QFD) 
dikembangkan untuk menjamin bahwa produk yang memasuki tahap produksi benar-benar akan dapat memuaskan 
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kebutuhan konsumen dengan jalan membentuk tingkat kualitas yang diperlukan dan memenuhi kesesuaian maksimum 
pada setiap pengembangan produk. 
Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara terhadap 
mahasiswa dan dosen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, dari hasil wawancara tersebut maka Penilaian 
mahasiswa terhadap proses pembelajaran di fakultas ekonomi UII dilihat dari tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan, 
maka rata-rata mahasiswa merasa puas dengan proses pembelajaran yang diberikan oleh fakultas ekonomi UII, 
sedangkan dilihat dari tingkat kepentingan, rata-rata mahasiswa merasa sangat penting dengan proses pembelajaran 
yang diberikan oleh fakultas ekonomi UII, walaupun mahasiswa sudah merasa puas dan merasa sangat penting atas 
atribut proses pembelajaran yang diberikan oleh fakultas ekonomi UII, namun bukan berarti tidak diperlukan lagi 
perbaikan dalam atribut proses pembelajaran, karena dari hasil statistik diskriptif tingkat kepuasan masih dibawah 
tingkat kepentingan. Serta dilakukan perhitungan SPSS untuk mengetahui tingkat validitas dan tingkat reliabilitas, dari 30 
sampel yang disebar, maka didapat r table sebesar 0,3061 (df = 28,5%), butir dinyatakan shahih atau reliable karena 
semua item pada semua variable nilai r hitungannya > r table atau nilai alpha > r tabel. 
Kata kunci : Quality Function Deployment 
 
 
 
06311419 / HERI SUNANDAR 
PERENCANAAN PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN METODE PROGRAM DINAMIS UNTUK PENGOPTIMALAN 
BIAYA PRODUKSI (STUDI KASUS PT. BMB EKSPORT YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Siti Nur Syamsiah, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
PT. BMB Eksport adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri mebel untuk memenuhi permintaan pasar di luar 
negeri. Karena permintaan produk yang berfluktuasi, maka penentuan kebijakan produksi menjadi suatu masalah yang 
tidak dapat dihindari. 
Agar perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar dengan jumlah yang tepat dan eminimumkan biaya produksi, maka 
diperlukan suatu penentuan volume produksi yang perlu direncanakan dengan pendekatan program dinamis. Dimana 
penentuan volume produksi optimal yang menghasilkan biaya minimum ini menggunakan program dinamis dengan 
persamaan rekursif maju, dengan dibatasi oleh kapasias produksi dan kapasitas gudang. 
Langkah awal penyelesaian kasus adalah dengan melakukan peramalan permintaan untuk 6 periode mendatang yaitu 
bulan Maret – Agustus 2008, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan 
baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dan biaya simpan. Terakhir adalah membuat perumusan 
program dinamis untuk 6 bulan mendatang (Maret – Agustus 2008) yang kemudian dilakukan analisis terhadap nilai 
solusi yang diperoleh. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memproduksi meja sesuai permintaan yaitu untuk bulan 
Maret, Mei dan Juli 2008 masing-masing sebesar 187 unit dengan biaya produksi per bulannya sebesar Rp. 56.348.731,-. 
Untuk bulan April, Juni, dan Agustus 2008 masing-masing berproduksi sebesar 147 unit dengan biaya produksi per 
bulannya sebesar Rp. 46.807.691,-, dengan total produksi selama 6 periode sebesar 1.002 unit dengan total biaya 
produksi paling optimal Rp. 309.469.266,-Untuk produk cabinet perusahaan dapat berproduksi sesuai permintaan yaitu 
sebesar 250 unit per periode dengan biaya produksi per periodenya (Maret – Agustus 2008) sebesar Rp. 101.330.604,- 
sehingga total produksi selama 6 periode yaitu bulan Maret sampai dengan Agustus 2008 adalah sebesar 1.500 unit 
dengan total biaya produksi paling optimal Rp. 607.983.624,-  
Penghematan yang diperoleh perusahaan dengan menerapkan perencanaan produksinya dengan metode program 
dinamis selama 6 periode (Maret – Agustus 2008) untuk produk meja adalah sebesar Rp. 137.895.510,- dan produk 
cabinet sebesar Rp.115.600.372,-. 
Kata kunci : Program dinamis,Volume produksi, Biaya produksi, Optimal 
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03311457 / FIRDAUS NUGRAHA P 
ANALISA SISTEM ANTRIAN SPBU PERTAMINA CABANG SAGAN YOGYAKARTA SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN EFISIENSI PELAYANAN., 2008 
Pembimbing: Siti Nurul Ngaini, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Antrian merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Antrian terbentuk bilamana banyaknya yang akan dilayani 
melebihi kapasitas layanan yang tersedia. Dalam banyak hal, penambahan jumlah layanan dapat dipenuhi untuk 
mengurangi antrian atau menghindari antrian yang terus membesar; namun demikian, biaya penambahan layanan dapat 
menyebabkan keuntungan berada di bawah taraf yang dapat diterima. Dipihak lain, antrian yang terlalu panjang dapat 
mengakibatkan kehilangan penjualan ataupun pelanggan. Karenanya, akan timbul permasalahan yaitu: terlalu banyak 
permintaan (pelanggan terlalu lama menunggu) dan terlalu sedikit permintaan (terlalu banyak waktu luang atau 
mengganggur). Dalam penelitian ini akan menganalisis sistem antrian pada SPBU Pertamina cabang Sagan Yogyakarta, 
apakah sistem antrian yang digunakan saat ini sudah efektif?, dan menganalisa biaya fasilitas pelayanan dan biaya 
tunggu pelayanan. Biaya fasillitas pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat fasillitas 
dalam sistem antrian sedangkan biaya tunggu pelayanan adalah biaya yang harus ditanggung pelanggan (costumer) saat 
mengantri dalam sistem. Kedua biaya tersebut secara signifikan akan berpengaruh pada biaya total pelayanan, dan biaya 
total pelayanan diharapkan efektif dalam sebuah system antrian sehingga biaya yang ditanggung oleh perusahaan dan 
pelanggan akan efektif juga, dan biaya total pelayanan dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau 
efisien. 
 
 
 
04311139 / QOMAR TERUNA MAHADI 
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA PERUSAHAAN BATAKO UD. SIMPATI DI 
KABUPATEN SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Siti Nurul Ngaini, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengendalian persediaan khususnya persediaan bahan baku untuk proses 
produksi. Variabel-variabel digunakan untuk menganalisis pengendalian bahan baku pada perusahaan batako UD. 
Simpati adalah : kapasitas bahan baku, biaya simpan, biaya pesan dan harga bahan baku. Penelitian ini bertujuan: (1) 
Untuk mengetahui tingkat efisiensi persediaan bahan baku yang optimal jika pengndalian bahn baku menggunakan EOQ. 
(2) Untuk menetukan minimal biaya persediaan bahn baku yang dikeluarkan perusahaan. (3) Untuk mengetahui waktu 
pemesanan bahan baku yang tepat sehingga efisiensi persediaan dapat maksimal. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah batako karena proses produksinya berjalan terus-menerus. Metode analisis yang digunakan adalah 
eoq untuk menentukan volume bahan baku yang paling ekonomis, ternd linear untuk menentukan rencana penjualan, 
standar deviasi untuk menentukan toleransi penyimpangan, safety stock untuk menetukan persediaan minimal yang 
harus ada Re Order Point untuk menentukan saat pemesanan bahan baku yang tepat, Tic adalah perhitungan semua 
biaya persdediaan yang harus dikeluar perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian bahan baku 
pada perusahaan Batako UD. Simpati belum efisien, hal ini disebabkan karena perusahaan masih menggunakan metode 
sederhana dalam menentukan persediaan bahan baku. Apabila perusahaan menggunakan metode EOQ maka dapat 
mengetahui jumlah pembelian paling ekonomis, sehingga dapat menghemat biaya total persediaan bahan baku. 
 
 
 
04311379 / MASRUROH 
ANALISIS SISTEM ANTRIAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFISIEN PELAYANAN PADA LIPPO BANK 
JAKARTAPUSAT, 2008 
Pembimbing: Siti Nurul Ngaini, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Antrian merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Antrian terbentuk bilamana banyaknya yang akan dilayani 
melebihi kapasitas layanan yang tersedia. Dalam banyak hal, penambahan jumlah layanan dapat dipenuhi untuk 
mengurangi antrian atau menghindari antrian yang terus membesar. Namun demikian, biaya penambahan layanan dapat 
menyebabkan keuntungan berada ditaraf yang dapat diterima. Dipihak lain antrian yang terlalu panjang dapat 
mengakibatkan kehilangan penjualan ataupun pelanggan. Karenanya permasalahan muncul karena terlalu banyak 
permintaan (pelanggan terlalu lama menunggu) dan terlalu sedikit permintaan (terlalu banyak waktu luang atau 
menganggur). Dalam penelitian ini akan mengevaluasi sistem antrian pada Lippo Bank Jakarta Pusat, apakah sistem 
antrian yang digunakan saat ini sudah efektif, dan menganalisa biaya fasilitas pelayanan dan biaya tunggu pelayanan. 
Biaya fasilitas pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat fasilitas dalam sistem antrian. 
Sedangkan biaya tunggu pelayanan adalah biaya yang harus ditanggung nasabah (customer) saat mengantri dalam 
sistem. Kedua biaya tersebut secara signifikan akan berpengaruh pada biaya total pelayanan, dan biaya total pelayanan 
diharapkan efektif dalam sebuah sistem antrian sehingga biaya yang ditanggung oleh perusahaan dan nasabah akan 
efektif juga, dan biaya total pelayanan dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau efisien. 
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04311323 / YONA YUMARIKO 
ANALISIS SISTEM ANTRIAN UNTUK MENINGKATKAN SISTEM PELAYANAN PADA LOKET PEMBAYARAN 
LISTRIK DI KUD DEPOK CONDONG CATUR, 2008 
Pembimbing: Siti Nurul Ngaini, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas 
pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu baris dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut Antrian merupakan 
bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. 
Selain tujuannya agar tidak terjadi antrian yang terlalu panjang, maka dari itu sangat di perlukannya fasilitas tambahan 
seperti loket atau teller dan juga tempat duduk yang memadai kapasitas pelanggan yang datang. Karena adanya 
permasalahan yang muncul karena banyaknya permintaan untuk penambahan teller maka, Dalam penelitian ini pada 
Loket Pembayaran Listrik Di KUD Depok Condong Catur belum memenuhi keinginan pelanggan sehingga terjadi antrian 
yang cukup panjang, yang tersedia dalam tempat pembayaran listrik di KUD hanya ada 2 loket sehingga antrian 
mencapai waktu 5,01 menit padahal keinginan pelanggan lebih cepat dari 5 menit tersebut. 
Setelah melakukan penelitian pada loket pembayaran listrik di KUD Depok waktu antrian dapat dikurangi dengan 
menambah 1 loket sehingga waktu mengantri hanya 1,806 menit. Sehingga sebaiknya loket pembayaran listrik di KUD 
Depok menambah 1 Loket agar tidak terjadinya antrian yang panjang. 
 
 
 
03311357 / PRIHATANTO 
EVALUASI LUAS PRODUKSI SEBAGAI UPAYA MEMAKSIMALISASI LABA PADA PERUSAHAAN GENTENG MAS 
SOKKA KEBUMEN DENGAN MENGGUNAKAN METODE LINEAR PROGRAMMING, 2008 
Pembimbing: Siti Nurul Ngaini, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Evaluasi luas produksi optimum sebagai upaya memaksimalisasi laba pada perusahaan 
genteng mas sokka kebumen dengan menggunakan metode linear programming.“ Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar kontribusi margin dalam memberikan keuntungan setiap produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan terkait. Data diperoleh dengan cara interview dan dokumentasi, yaitu data yang dimiliki oleh perusahaan, 
serta melakukan pengamatan langsung pada perusahaan untuk mengetahui proses produksi. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode titik tertinggi dan terendah agar dapat menentukan proporsi dari setiap variabel-variabelnya. 
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan metode linear programming. Untuk menggunakan metode linear 
programming diperlukan penentuan fungsi tujuan dan batasan secara matematik Z max = C1 X1+ C2 X2 + C3X3 ..... 
CnXn serta merumuskan fungsi batasan. 
Selanjutnya setelah didapatkan fungsi tujuan dan batasan secara matematik untuk menguji hasil penelitian menggunakan 
alat bantu P.O.M (Productin and Operation Management) form Windows . Maka didapatkanlah solusi optimal jumlah 
produk yang akan diproduksi dan seberapa besar hasil yang akan didapatkan dari kombinasi tersebut apabila perusahaan 
menggunakan metode ini. 
Berdasarkan hasil perhitungan ini dilakukan perbandingan, terdapat selisih keuntungan yang dihasilkan antara kombinasi 
produksi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan metode linear programming, sehingga diperoleh 
gambaran yang jelas seberapa besar kesempatan yang dapat diperoleh oleh perusahaan untuk memaksimumkan laba. 
 
 
 
05311064 / ANDI PRASETIO 
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK EMPING BELINJO PADA U.D HN PUTRA DI KECAMATAN 
LIMPUNG KABUPATEN BATANG,  
Pembimbing: Siti Nurul Ngaini, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
03311020 / DITA BAHARI  
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PADA PERUSAHAAN FURNITURE CV. BATAVIA INTERNASIONAL 
DENGAN MENGGUNAKAN STATISTIK PROSES KONTROL, 2008 
Pembimbing: Siti Nurul Ngaini, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Kualitas saat ini merupakan bagian penting dalam suatu produk. Seiring dengan perkembangan yang meliputi segala 
bidang kehidupan. Konsumen pada umumnya menginginkan barang berkualitas baik. Untuk itu perusahaan dituntut 
untuk memproduksi barang-barang berkualitas agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Agar diperoleh produk-
produk berkualitas maka diperlukan suatu pengendalian dalam memproduksi suatu barang. Pengendalian kualitas 
merupakan suatu kegiatan untuk menjaga dan mengarahkan agar barang yang diproduksi sesuai dengan standard 
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kualitas yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hal diatas maka dilakukan penelitian terhadap 
CV. Batavia International yang bergerak dalam bidang furniture. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dan 
menganalisis (1) pengawasan dan pengendalian produk, (2) Proporsi kerusakan produk, dan (3) Penyebab utama 
terjadinya kerusakan. Metode yang digunakan untuk menganisa yaitu (1) Metode Control Chart dengan menggunakan 
ChartX−dan R-Chart, (2) Metode diagram Sebab Akibat. Metode Control Chart yaitu ChartX− dan R-Chart digunakan 
untuk mengukur seberapa besar penyimpangan panjang kaki-kaki meja, kursi dan kadar air kayu yang digunakan untuk 
berproduksi. Sedangkan diagram Ishikawa digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan 
kualitas yang dipengaruhi oleh 4M yaitu manusia, mesin, metode, dan material.  
 
 
 
04311499 / LINA DWI HANDAYANI 
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK FURNITURE PADA PERUSAHAAN UD. INDRA JATI DI 
KABUPATEN KLATEN, 2008 
Pembimbing: Siti Nurul Ngaini, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Berkembangnya bisnis dibidang jasa maupun industri saling berlomba untuk menerapkan teknologi baru guna untuk 
memenuhi permintaan pasar yang persaingannya sudah bersifat global. Untuk itu perusahaan dituntut untuk 
memproduksi barang-barang berkualitas agar dapat bersaing dengan pasar. Agar diperoleh produk-produk berkualitas 
maka diperlukan suatu pengendalian dalam memproduksi suatu barang. Manfaat dari pengendalian kualitas yaitu untuk 
memperoleh kepastian bahwa produk akhir yang dihasilkan telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 
Berdasarkan hal diatas maka dilakukan penelitian terhadap UD. INDRA JATI yang bergerak dalam bidang furniture. 
Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat penyimpangan produk dan penyebab utama 
terjadinya kerusakan. Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu Metode Control Chart dengan menggunakan P-
Chart dan R-Chart, serta Metode Diagram Sebab Akibat. Metode Control Chart yaitu metode P-Chart untuk analisis 
kerusakan hasil produksi seperti : kontruksi kurang kuat dan salah, retak / sambungan tidak rapi, dan amplasan kurang 
halus. Sedangkan untuk analisis kerusakan produksi seperti : ukuran kurang tepat (panjang, lebar dan tinggi), dan MC / 
kadar air lebih dari 15% digunakan metode R-Chart. Sedangkan Diagram Ishikawa digunakan untuk mengetahui faktor-
faktor penyebab terjadinya penyimpangan kualitas yang di pengaruhi oleh manusia, mesin, bahan baku, lingkungan dan 
metode kerja 
 
 
 
04311320 / DIVARY AKBAR 
PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI PERUSAHAAN FURNITURE JFC GALLERY DENGAN METODE BREAK 
EVEN POINT, 2008 
Pembimbing: Siti Nurul Ngaini, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi atau merencanakan Produksi dan penjualan Perusahaan Furniture .JFC 
Gallery. Yogyakarta dengan menggunakan analisis Break Even Point. Perencanaan Produksi memegang peranan penting 
dalam mencapai tujuan perusahaan, Didalam pelaksanaannya Produksi ini melibatkan seluruh sumberdaya perusahaan 
yang biasanya sangat terbatas. Salah satu metode yang dapat digunakan didalam proses Perencanaan produksi adalah 
dengan menggunakan metode Break Even Point. Hasil penelitian menunjukan bahwa posisi Break Even Point dicapai pada 
volume penjualan perusahaan sebesar Rp 106.674.957 maka untuk mencapai laba perusahaan harus dapat mencapai 
penjualan lebih dari Rp 106.674.957. 
 
 
 
01311503 / DONNIE  PRIAMBODO 
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN RSUD PENEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Semakin berkembangnya dunia usaha semakin meningkat pula persaingan antar Perusahaan sejenis. Perusahaan jasa 
tidak luput dari persaingan yang semakin ketat. Rumah sakit baru banyak bermunculan, RSUD Panembahan Senopati 
Kabupaten Bantul merupakan rumah sakit daerah milik pemerintah kabupaten Bantul tak luput dari persaingan. 
Kepuasan konsumen menjadi salah satu kunci penting dalam suatu perusahaan jasa, karena dengan kepuasan yang 
dicapai oleh konsumen, maka akan turut menentukan loyalitasnya sebagai konsumen sehingga perusahaan dapat 
berkembang dan maju. Kepuasaan konsumen dapat diukur dari penilaian konsumen akan tingkat kepentingan atau 
harapan dan dibandingkan dengan penilaiannya akan kinerja perusahaan. Apabila kepentingan lebih besar dari kinerja 
maka dapat disimpulkan bahwa konsumen belum merasa puas, apabila kinerja lebih besar atau sama dengan 
kepentingan maka konsumen sudah merasakan kepuasan. Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah konsumen 
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sudah merasa puas akan kualitas pelayanannya, serta bagaimana gap 
yang ada dan bagaimana posisi dari kualitas pelayanan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul untuk kemudian 
diambil strategi agar dapat mengurangi gap yang ada agar konsumen merasa lebih puas. Penilitian ini mengambil 105 
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responden yang merupakan pasien RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.  Analisis yang digunakan adalah 
dengan perhitungan skor penilaian konsumen terhadap kinerja dan tingkat kepentingan, kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis importance performance sehingga dapat diketahui gap antara kinerja dan tingkat kepentingan, 
serta menggunakan diagram kartesius untuk mengetahui pada kuadran apa suatu variable untuk kemudian diambil 
strategi untuk meminimalkan gap. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada gap antara tingkat kepentingan dan 
kinerja. Setelah mengetahui hasil penelitian maka RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul harus mengambil 
langkah-langkah atau strategi dengan segera agar gap yang dirasakan konsumen semakin kecik dan konsumen dapat 
merasa puas akan kualitas pelayanan dari RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dapat berkembang dan mampu 
bersaing dengan perusahaan sejenis. 
 
 
 
04311012 / GALUH PRATIWI 
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN BENGKEL PT. ASTRA 
INTERNASIONAL, TBK YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan bengkel PT Astra Internasional, Tbk atas kualitas pelayanan 
yang di berikan. Dalam peneliian ini digunakan analisis Servqual untuk mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan 
dilihat dari besarnya gap antara kinerja perusahaan dan harapan pelanggan,  dan analisis Diagram Cartesius untuk 
mengetahui masing-masing variable bebas (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty) untuk 
menentukan strategi pasar sesuai dengan letak kuadran. Masing-masing pendapat pelanggan ( responden) dipengaruhi 
oleh variable tergantung (karakteristik pelanggan). 
Dari penelitian ini, dapat di ambil kesimpulan bahwa (1) Pelanggan bengkel PT Astra Internasional, Tbk telah merasakan 
kepuasan sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. (2) Dimensi yang paling dominan memenuhi kepuasan 
pelanggan adalah Assurance. (3) strategi yang dilakukan untuk dimensi Tangibles dan Realiability adalah 
mempertahankan kualitas pelayanan, Responsiveness mengurangi pelayanan yang berlebihan, Assurance meningkatkan 
kualitas pelayanan, Emphaty mempertahankan tingkat pelayanan. 
 
 
 
03311382 / SULARDI HENDRO PUTRANTO 
ANALISIS MINAT KONSUMEN TERHADAP PRODUK MOTOR SUZUKI SATRIA F 150 DI FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Minat Konsumen terhadap Produk MotorSuzuki Satria F 150 Di Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Indonesia.“ Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh sikap dan norma subjektif 
terhadap Produk Suzuki Satria F 150 serta variabel dominan yang mempengaruhi Produk Suzuki satria F 150. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 
96 responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner dan wawancara. Variabel penelitiannya adalah 
sikap konsumen (X1), norma subjektif (X2) dan minat (Y). Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis model 
Fishbein dan analisis Regresi Linear Berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi 
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 
For Windows 12.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Suzuki Satria F 150 adalah berjenis 
kelamin laki-laki sebesar 65,6% dan berusia 20 – 29 tahun sebesar 49%. Sedang norma subyektif dan variabel sikap 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat sebesar 35,3% dan sisanya 64,7 dipengaruhi variabel lain Variabel 
Sikap merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Minat konsumen. Hal ini dapat dilihat pada 
koefisien determinasi parsial dari variabel Sikap (Ao) mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 0,232 dibandingkan dengan 
Norma Subyektif (SN) yang hanya mempunyai nilai 0,152. 
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03311365 / SETO PRIHANTO 
ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK SHAMPO SUNSILK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI 
KASUS PADA MAHASISWA FE UII), 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Shampo Sunsilk Terhadap Keputusan Pembelian (studi 
kasus pada mahasiswa FE UII).“ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek shampo Sunsilk 
terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya untuk mengetahui elemen ekuitas merek mana yang paling kuat 
mempengaruhi keputusan pembelian. Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi 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 For Windows 12.0. 
Populasi penelitian adalah mahasiswa FE UII, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
convenience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden yang mengkonsumsi dan mengetahui merek 
shampo Sunsilk. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan kuisioner. Variabel penelitiannya adalah Kesadaran 
Merek (X1), Persepsi Kualitas (X2), Loyalitas Merek (X3)), Asosiasi Merek (X4) dan Keputusan pembelian (Y). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari koefisien regresi positif (searah) artinya, jika kesadaran merek, persepsi 
kualitas, loyalitas merek, asosiasi merek meningkat maka keputusan pembelian konsumen merek shampo Sunsilk akan 
meningkat. Hasil Uji F diperoleh Fhitung sebesar 72,874 dengan probabilitas (p-value) sebesar 0,000 < 0,05,  maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, atau dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan ekuitas merek yang terdiri dari 
variabel Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Loyalty dan Brand Association terhadap Keputusan Pembelian 
konsumen pada produk shampo Sunsilk.  Hasil dari Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,752 yang menunjukkan bahwa 
variabel bebas secara bersama–sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 75,2% sisanya sebesar 24,8% 
dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya seperti atribut produk (harga, kualitas, promosi dan distribusi) serta faktor 
lainnya. Hasil uji  Koefisien Korelasi Partial variabel Kesadaran Merek (X1) = 0.279, Persepsi Kualitas (X2) = 0.293 , 
Loyalitas Merek (X3) = 0.210 Asosiasi Merek (X4) = 0.270. Dengan demikian untuk variabel Perceived quality (X2) 
mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian produk shampo Sunsilk 
Kata Kunci : Merek, Ekuitas Merek, Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Loyalitas Merek, Asosiasi Merek dan Keputusan 
Pembelian 
 
 
 
03311396 / BAMBANG YULIANTO 
ANALISIS PENGARUH IKLAN TELEVISI YAMAHA JUPITER TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI WILAYAH 
CONDONG CATUR, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Iklan Televisi Yamaha Jupiter Terhadap Minat Beli Konsumen di Wilayah 
Condong Catur“. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh secara partial dan secara simultan variabel isi pesan, 
struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan terhadap minat beli konsumen dan membahas manakah dari variabel 
iklan tersebut yang paling dominan mempengaruhi. Populasi dalam penelitian ini adalah di daerah Condong Catur Depok 
Sleman Yogyakarta, dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel 
yang digunakan sebanyak 101 responden, tehnik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya 
adalah isi pesan (X1), struktur pesan (X2), format pesan (X3), sumber pesan (X4)  dan  minat beli (Y) 
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis 
menggunakan uji F uji t, korelasi berganda, koefisien determinasi, dan koefisien korelasi parsial. Selanjutnya untuk 
menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu SPSS For Windows 13.0. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika isi pesan, struktur pesan, 
format pesan, sumber pesan meningkat, maka minat beli konsumen produk Yamaha Jupiter akan meningkat. 
Dari uji F menghasilkan F-hitung = 9,490 > F-tabel = 2,68 yang berarti Ho ditolak yang artinya bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan secara simultan atau bersama -sama antara isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan 
terhadap minat beli motor Yamaha Jupiter. Pada uji t untuk variabel isi pesan, variabel struktur pesan, variabel format 
pesan, dan variable sumber pesan menghasilkan F-hitung > F-tabel yang artinya dari keempat variabel tersebut 
berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli secara parsial. Hasil dari uji R (Koefisien Korelasi Berganda) 
menghasilkan angka sebesar 0,632 artinya ada hubungan erat antara variabel independen (X) yaitu isi pesan (X1), 
struktur pesan (X2), format pesan (X3), dan sumber pesan (X4) dengan variabel dependen (minat beli konsumen produk 
Yamaha Jupiter) (Y). Hasil dari R2 (Koefisien Determinasi atau R Square) sebesar 0,483 artinya variabel dependen (Y) 
dalam model yaitu minat beli konsumen produk Yamaha Jupiter dijelaskan oleh variabel independen (X) yaitu isi pesan 
(X1), struktur pesan (X2), format pesan (X3), dan sumber pesan (X4) sebesar 48,3%, Hasil dari uji r (Koefisien Korelasi 
Parsial) variabel isi pesan (X1) = 0,217 (hubungannya tidak erat), struktur pesan (X2) = 0,344 (hubungannya tidak 
erat), format pesan (X3) = 0,156 (hubungannya tidak erat), dan sumber pesan (X4) = 0,229 (hubungannya tidak erat).  
Variabel iklan televisi isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan memiliki pengaruh positif terhadap 
minat beli sepeda motor Yamaha Jupiter, dan variabel struktur pesan yang paling dominan mempengaruhi.   
Kata kunci: isi pesan, struktur pesan, format pesan, sumber pesan, dan  minat beli konsemen 
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04311477 / DIAN APRILIA 
ANALISIS PENGARUH IKLAN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK SHAMPO CLEAR ANTI-
DANDRUFF (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Komunikasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, khususnya melalui iklan telivisi sangat marak saat ini. Yang mana hal 
tersebut dapat menuntut perusahaan atau produsen harus berpikir lebih keras untuk dapat membuat suatu iklan yang 
efektif dan efisien. Artinya, suatu iklan itu harus mampu menarik perhatian konsumen serta mampu membuat konsumen 
mengerti dan memahami pesan iklan yang disampaikan. Meskipun beberapa pihak memandang bahwa dalam 
pembuatannya membutuhkan biaya yang cukup tinggi, tetapi dengan kemampuan untuk menjangkau secara luas telah 
membawa sebuah iklan sebagai salah satu kegiatan penting yang dapat dilakukan sebagai bentuk komunikasi 
pemasaran. 
Dalam penelitian ini akan mengukur sejauh mana pengaruh iklan akan berpengaruh terhadap minat beli khususnya pada 
produk shampo Clear Anti-Dandruff. Variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh iklan shampo Clear Anti-
Dandruff terhadap minat beli konsumen adalah penggunaan bintang iklan, selling point, dan ilustrasi iklan. 
Dalam memecahkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan ilmu perilaku konsumen serta analisis 
regresi berganda, analisis korelasi berganda, analisis korelasi determinasi berganda, uji F, uji T, dan analisis korelasi 
parsial. Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan oleh penulis guna memperoleh data yang dibutuhkan serta dengan 
pendekatan ilmu dan alat analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang positif dari bintang iklan, 
selling point iklan, dan ilustrasi iklan terhadap minat beli konsumen. 
Variabel ilustrasi iklan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen, sedangkan variabel 
penggunaan bintang iklan dan selling point juga berpengaruh secara signifikan tetapi tidak begitu besar pengaruhnya 
terhadap minat beli konsumen. 
 
 
 
03311280 / MUSODIK 
ANALISIS PENGARUH KETIDAKPUASAAN KONSUMEN, KARAKTERISTIK KATEGORI PRODUK, KEBUTUHAN 
MENCARI VARIASI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPUTUSAN PERPINDAHAN MEREK SEPEDA MOTOR 
(STUDI KASUS DI CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Ketidakpuasan Konsumen, Karakteristik Kategori Produk, Kebutuhan 
Mencari Variasi serta dampaknya terhadap Perpindahan merek Sepeda motor”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel independen terhadap Perpindahan merek Sepeda motor serta variabel 
dominan yang mempengaruhi perpindahan merek Sepeda motor. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode Non Probability Sampling . Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden, teknik pengumpulan datanya adalah 
dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah Ketidakpuasan Konsumen (X1), Karakteristik Kategori Produk (X2), 
Kebutuhan Mencari Variasi (X3), dan Perpindahan merek (Y). Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis Regresi 
Linear Berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi 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 For Windows 12.0. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan uji F dan uji t diketahui bahwa variable ketidakpuasan konsumen, 
karakteristik kategori produk, dan kebutuhan mencari variasi secara bersama-sama dan secara individu mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan perpindahan merek pada produk sepeda 
motor. Variabel karakteristik kategori produk merupakan faktor paling dominan dalam mempengaruhi keputusan 
perpindahan merek pada produk sepeda motor. 
 
 
 
05311299 / WINDY TIARA HERASTUTY 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS 
DI KEDAI NUSANTARA YOGYAKARTA), 16 Desember 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus di Kedai 
Nusantara Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh positif kualitas pelayanan dan harga 
terhadap kepuasan kosumen dan dimensi kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada 
konsumen Kedai Nusantara Yogyakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling dimana 
sampelnya adalah konsumen Kedai Nusantara yang pernah berkunjung minimal 1 kali. Sampel yang digunakan sebanyak 
96 orang responden. Variabel penelitian adalah kualitas pelayanan dengan kelima dimensinya dan variabel harga sebagai 
variable independent dan kepuasan konsumen sebagai variable dependen. Metode deskriptif dilakukan dengan 
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menggunakan instrumen kuesioner yang selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan komputer melalui program 
SPSS 16. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis determinasi, analisis 
korelasi serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolonieritas, heterokesdastisitas, autokerelasi dan uji normalitas 
data. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5% serta uji korelasi. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dimensi reliability dan variabel harga berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan 
konsumen Kedai Nusantara Yogyakarta, sedangkan dimensi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan nasabah adalah 
dimensi reliability. 
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Harga dan Kepuasan Konsumen 
 
 
 
99311369 / HARY HENDRAWAN 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAAN KONSUMEN PADA IT'S COFFEE 
ESPRESSO BAR YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Industri makanan dan minuman (Food & Beverage) di saat ini sudah seharusnya tidak hanya bersandar pada kualitas 
produknya saja. Fokus kepada kualitas produk sangat mudah untuk di replikasi oleh para kompetitor sehingga akan 
menyulitkan para pelanggan untuk memposis ikan serta mendiferensiasikan merek tertentu. Dibutuhkan hal-hal yang 
lebih kompleks dalam rangka ‘pertempuran’ dibenak konsumen untuk bias mengingat yang kemudian melakukan 
pembelian (transaksi) yang dilanjutkan kepada proses retensi Dan juga profokatif terhadap merek, Untuk mencapai titik 
ini, titik yang yang disebut titik kepuasan konsumen, perlu kerangka strategi khusus Dan komprehensif untuk bukan 
hanya menciptakan kepuasan konsumen tetapi menjaga nya sekaligus sehingga dapat menjadi poin kempetitif (c 
ompetitive advantage) yang berkesinambungan (sustainable) sehingga kalau sudah seperti ini, diferensiasi dihadapan 
para pelanggan menjadi jelas. Komponen kualitas jasa yang diperkenalkan oleh Parasuraman, Berry dan Zeithaml (PBZ) 
dalam SERVQUAL menjadi pen ting untuk dijadikan acuan bagi para pemiliki bisnis. Penelitian ini mencoba untuk 
mengukur komponen SERVQUAL (Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty) yang diciptakan oleh It’s 
Coffee Espresso Bar sebagai objek penelitian dalam memncipta kan kepuasan konsumen. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat prosentase kesesuaian sebesar 102,8%, 0.684, Dan 46,8% (F-Test) 
antara harapan dan kinerja yang diberikan oleh It’s Coffee Espresso Bar. Dari keseluruhan komponen SERVQUAL ini ya ng 
paling dirasakan oleh para pelanggan adalah komponen Reliability yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang 
dijanjikan secara baik Dan akurat yang sesuai dengan konsep layanan jasa It’s Coffee Espresso Bar sebagai Feels Like My 
Home. Hasil ini sesuai dengan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh PBZ terhadap serangkaian penelitian dimana secara 
konsisten para pelanggan memperingkatkan reliability sebagai komponen utama SERVQUAL. Hasil penelitian ini bagi It’s 
Coffee Espresso Bar sendiri sangat berguna untuk menilai bahwa perlu dilakukannya strategi implementasi yang 
berkesinambungan untuk menjaga reliability agar tidak terjadi OPUD (Over Promise Under Delivery). 
 
 
 
03311268 / DANY SUKMA T. 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PT. TELEKOMUNIKASI 
INDONESIA TBK. DATEL YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini tentang pengukuran kepuasan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Datel Yogyakarta yang terletak di jl. Yos 
Sudarso No. 9 Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kepuasan konsumen yang ada di PT Telkom 
Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah orang yang sedang menggunakan jasa pelayanan PT Telkom di Plaza Telkom. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan PT Telkom Yogyakarta. Dalam 
penelitian ini variabel yang di teliti adalah Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance 
(Jaminan), Emphaty (Empati), dan Tangibels (Bukti Langsung).  
Dalam penelitian ini melibatkan 86 responden yaitu pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan PT Telkom Yogyakarta. 
Untuk menguji tingkat reliabilitas dan validitas menggunakan korelasi spearman dan cronbachs alpha. Alat analisis yang 
digunakan adalah Regresi Linier Berganda, Uji T, dan Uji F.  
Hasil analisis dari uji F dapat diketahui bahwa lima variabel kualitas pelayanan secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen PT Telkom Yogyakarta. Berdasarkan pengujian secara parsial (Uji 
T), dapat diketahui tiga variabel (Responsive, Tangibels, dan Emphaty) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan konsumen PT Telkom Yogyakarta, dengan signifikansi sebesar 0,000 untuk variabel Responsiveness, 0,009 
untuk variabel Tangibels dan 0,022 untuk variabel Emphaty. Sedangkan variabel Reliability dan Assurance tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan. Variabel Responsiveness merupakan salah satu variabel kualitas pelayanan yang mempunyai 
pengaruh paling signifikan terhadap kepuasan konsumen, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang memiliki nilai 
paling besar jika dibandingkan dengan nilai koefisien regresi variabel bebas lainnya. Koefisien determinasi diperoleh 
sebesar 0,772 yang dapat diketahui bahwa variasi kepuasan konsumen PT Telkom Yogyakarta dipengaruhi oleh variabel 
independen Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati dan Bukti langsung. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor 
lain seperti harga dan kualitas produk.  
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03311316 / ANDRI KUSMANTO 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA BENGKEL RESMI 
YAMAHA " (STUDI KASUS PADA YAMAHA SUMBER BARU JL. PARANG TRISTIS KABUPATEN BANTUL), 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bengkel Resmi Yamaha“ 
(studi kasus pada Yamaha Sumber Baru Jl. Parangtritis Kab. Bantul). Secara garis besar membahas mengenai pengaruh 
kualitas pelayanan yang terdiri dari lima demensi yaitu dimensi keandalan (reliability), daya tanggap responsiveness) 
jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti langsung (tangibles) yang diberikan Yamaha Sumber Baru Jl. 
Parangtritis Kab. Bantul terhadap kepuasan Konsumen. 
Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu peneliti emperoleh 
responden yang mudah ditemui di bengkel resmi Yamaha Sumber Baru Jl. Parangtritis Kab. Bantul dan melakukan service 
motor dibengkel tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen/pelanggan pengguna motor dan melakukan 
service pada bengkel resmi Yamaha Sumber Baru Kab. Bantul, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 96 
responden. Teknik  engumpulan data adalah dengan kuesioner. Variabel yang digunakan adalah kualitas jasa dengan 
kelima dimensinya sebagai variabel indepeden dan kepuasan sebagai variable dependen. Metode pengolahan data dan 
analisis menggunakan analisis regresi linear berganda, koefisien korelasi berganda dan koefisien determinasi, uji t, dan 
uji F. Untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu, yaitu SPSS for Windows Release 12. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan (reliability, responsiveness, assurance, empathy, 
dan tangibles) secara bersama-sama maupun secara parsial (kecuali responsiveness, assurance, dan tangibles) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pada bengkel resmi Yamaha Sumber Baru Jl. 
parangtritis Kab. Bantul. 
Dimensi Empathy merupakan salah satu dimensi kualitas jasa yang mempunyai pengaruh paling signifikan atau dominan 
terhadap kepuasan konsumen, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang memiliki nilai paling besar yaitu 0,371 
(37,1%) jika dibandingkan dengan nilai koefisien regresi variabel bebas lainnya. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
faktor lain seperti harga dan citra dari bengkel resmi Yamaha Sumber Baru Jl. Parangtritis Kab. Bantul yang baik. 
 
 
 
04311296 / ASEP RISTRI NUGROHO 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK BRI UNIT SUMBER 
CABANG SOLO SLAMET RIYADI, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengambil judul “ Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasaan Nasabah Bank BRI Unit 
Sumber Cabang Solo Slamet Riyadi “. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan nasabah dan untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan paling dominan mempengaruhi 
kepuasan nasabah Bank BRI Unit Sumber Cabang Solo Slamet Riyadi. 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 instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah 
menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS. Populasi penelitian disini adalah nasabah Bank BRI Unit Sumber 
Cabang Solo Slamet Riyadi yang sedang melakukan transaksi di Bank BRI. Sampel yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah Convenience sampling. Penulis juga menyebarkan kuesioner kepada 96 responden. Alat analisis yang 
digunakan adalah Regresi Linier Berganda yaitu untuk menguji ada tidaknya pengaruh dimensi kualitas pelayanan dengan 
keseluruhan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Dan manakah diantara variabel tersebut yang paling 
memiliki pengaruh dominan digunakan uji koefisien korelasi parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dan variabel Responsiveness mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap kepuasan nasabah di Bank BRI Unit Sumber Cabang Solo Slamet Riyadi. 
 
 
 
02311108 / ERIK MAULANA 
ANALISIS PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MEBEL DI KLATEN (STUDI 
KASUS PD MEBEL "MULYO"), 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Persaingan industri meubel semakin menigkat. Peralatan rumah seperti meja, kursi dan almari merupakan perabotan 
pokok yang ada pada setiap rumah. Permintaan terhadap perabotan meningakt dengan bertambahnya jumlah penduduk 
disertai dengan bertambahnya jumlah rumah atau perumahan yang didirikan. Perusahaan meubel dihadapkan pada suatu 
kebutuhan masyarakat yang berbeda – beda antara selera dan kebutuhan. Perusahaan harus tepat dalam meluncurkan 
produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. 
Penelitian ini mempunyai judul “Analisis Pengaruh Maketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Meubel di Klaten (Studi 
Kasus Pada Meubel Mulyo)”. 
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Dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh harga, produk, distribusi, dan promosi terhadap keputusan 
pembelian. Serta untuk mengetahui faktor apakah yang paling domain dalam mempengaruhi keputusan pembelian. 
Untuk mengukur pengaruh tersebut digunakan alat analisis Regresi Berganda,dan analisis Koefisien Determinasi dan 
Korelasi Berganda digunakan untuk mengetahui bahwa koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel bebas 
secara bersama sama mempengaruhi variabel tidak bebas. Sedangkan untuk mengetahui faktor apakah yang paling 
dominan menggunakan Analisis Korelasi Parsial. Hasil yang diperoleh dalalm penelitian ini berdasarkan analisis Regresi 
Berganda bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keputusan pembelian dengan variable harga, produk, 
distribusi, dan promosi. Hasil analisis Koefisien Determinasi ( R2 ) dan Korelasi Berganda (R) dapat diketahui bahwa 
koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama sebesar 95%, sisanya sebesar 5% 
dipengaruhi oleh kenalan atau relasi, berita di media atau elektronik dan lain-lain. Variabel produk merupakan variebel 
yang paling dominan berdasarkan analisis Korelasi Parsial 
 
 
 
04311123 / HERDIAN BAYU AJI 
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIHAN LAPANGAN FUTSAL "NEXT" 
DI YOGYAKARTA BERDASARKAN ATRIBUT PRODUK, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Latar belakang yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh motivasi konsumen di dalam 
pemilihan lapangan futsal Next di  Yogyakarta berdasarkan atribut produknya. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan 
motivasi konsumen dalam memutuskan untuk memilih lapangan futsal Next, menjelaskan perbedaan pilihan atribut yang 
mempengaruhi motivasi konsumen dalam memilih lapangan futsal Next berdasarkan karakteristik responden serta untuk 
menjelaskan atribut apa yang paling dominan. Dalam penelitian ini ditentukan populasinya adalah konsumen yang 
menggunakan dan yang pernah menggunakan lapangan futsal Next di Yogyakarta. Pengambilan sampel yang dipakai 
adalah Convenience Sampling. Metode ini dilakukan dengan mencari dan memberikan angket untuk diisi, kepada siapa 
saja yang dapat mewakili  konsumen pengguna lapangan futsal Next di Yogyakarta, dengan menggunakan sampel 
sebanyak 105 responden. Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda, Korelasi Berganda, Regresi 
Linier Sederhana, Korelasi Parsial dan Chi-Square. Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan yaitu 
berdasarkan karakteristik responden yang menggunakan lapangan futsal Next di yogyakarta yang kesemuanya laki-laki 
yang sebagian besar adalah dengan usia antara 20-25 tahun (40%), tingkat pendidikan adalah perguruan tinggi (27,6%) 
dengan tingkat pendapatan ataupun uang saku antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 (40%). Hal ini menunjukkan bahwa 
profil konsumen pengguna lapangan futsal Next adalah  konsumen yang telah memiliki tingkat pendidikan tinggi dan 
berusia muda. Menurut hasil uji perbedaan sikap motivasi berdasarkan karakteristik konsumen menunjukkan terdapat 
perbedaan signifikan atribut lokasi berdasarkan usia responden, serta atribut harga, kualitas lapangan dan fasilitas 
pendukung berdasarkan penghasilan perbulan. Serta variabel kualitas lapangan mempunyai pengaruh dominan terhadap 
keputusan konsumen dalam menggunakan  jasa lapangan futsal Next di Yogyakarta. 
 
 
 
03311373 / YANUAR HARIS PERDANA 
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBELI 
SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER Z DI YOGYAKARTA, 2007 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Dewasa ini perkembangan usaha bisnis dirasakan sangat pesat sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan 
kegiatan pemasarannya. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya persaingan yang semakin tajam dan ketat diantara para 
pengusaha yang menghasilkan produk sejenis dalam menarik minat konsumen dan tentu saja berharap untuk 
melaksanakan keputusan pembelian. Salah satu contoh jenis usaha yang mengalami persaingan yang ketat dan tajam 
adalah industri sepeda motor. Beragam jenis sepeda motor yang diproduksi dengan berbagai macam desain, fitur dan 
keunggulannya membuat para produsen harus senantiasa bersaing untuk bisa lebih unggul dengan para psaingnya. Agar 
dapat bersaing dengan para produsen lain adalah dengan cara mendapatkan konsumen potensial sebanyak-banyaknya 
agar perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal dan menjaga perusahaan tersebut agar tetap eksis. Konsumen 
yang potensial akan mmpertimbangkan berbagai faktor yang ditawarkan seperti harga, kualitas dan faktor-faktor 
pendukung lainnya. Untuk memperoleh konsumen yang potensial hendaknya perusahaan mempelajari faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi minat beli konsumen dan diharapkan pada akhirnya melakukan keputusan pembelian. 
Yamaha adalah salah satu produsen speda motor terbesar di indonesia dan melalui produk Jupiter Z nya berusaha untuk 
memenangkan persaingan dengan produsen-produsen lainnya di kelas motor bebek. Lokasi penelitian dilaksanakan di 
yogyakarta karena kota yogyakarta adalah sebuah kota yang sebagian besar penduduknya adalah pelajar dan mahasiswa 
yang mayoritas menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasinya. Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) 
Untuk mengetahui sikap dan norma subjektif konsumen dalam memilih sepeda motor Yamaha Jupiter Z, (2) Untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap minat konsumen dalam memilih sepeda motor 
Yamaha Jupiter Z, (3) Untuk mengetahui variabel yang paling dominan yang mempengaruhi minat konsumen dalam 
memilih sepeda motor Yamaha Jupiter Z. 
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Hasil penelitian berdasarkan analisis model fishbein menunjukkan bahwa variabel sikap meiliki pengaruh yang positif 
terhadap minat konsumen, hal ini berarti konsumen mengekspresikan rasa suka, senang dan setuju terhadap atribut 
produk sedangkan pada variabel norma subjektif memiliki pengaruh yang negatif yang berarti referen tidak memiliki 
pengaruh yang berarti dalam memotivasi minat konsumen terhadap produk.sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Sedangkan 
berdasarkan analisis regresi linier berganda, variabel sikap dan norma subjektif baik secara bersama-sama maupun 
secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. 
Kata kunci: sikap, norma subjektif, minat beli 
 
 
03311430 / M. SARIAMANSYAH HSB 
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI SEPEDA MOTOR 
HONDA NEW TIGER REVOLUTIONER (STUDI MINAT BELI KONSUMEN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH 
CONDONG CATUR), 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif Konsumen Terhadap Minat Beli Sepeda Motor 
Honda New Tiger Revolutioner.“ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sikap dan norma subyektif konsumen 
terhadap sepeda motor Honda New Tiger Revolutioner. Selanjutnya untuk mengidentifikasi pengaruh sikap dan norma 
subyektif konsumen terhadap minat beli sepeda motor Honda New Tiger Revolutioner. Selain itu juga ingin menjelaskan 
pengaruh yang dominan di antara sikap konsumen dan norma subyektif terhadap minat beli sepeda motor Honda New 
Tiger Revolutioner. Adapun sikap dilihat dari variabel keyakinan terhadap perilaku dan evaluasi konsumen. Tiap-tiap 
variabel sikap tersebut mengandung 10 atribut. Sedangkan norma subyekif dilihat dari variabel keyakinan terhadap 
referen dan motivasi dari referen, setiap variabel ada 4 atribut di dalamnya. 
Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis model Fishbein dan analisis Regresi Linier Berganda. Pengujian hipotesis 
menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi 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 For Windows 12.0. 
Populasi penelitian adalah masyarakat Condong Catur, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
convenience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden yang mengetahui sepeda motor Honda New Tiger 
Revolutioner akan tetapi belum membeli. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan kuisioner. Variabel 
penelitiannya adalah sikap konsumen (X1), norma subyektif (X2) dan minat (Y). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan model analisis Fishbein, minat beli konsumen positif 
terhadap sepeda motor Honda New Tiger Revolutioner dengan indeks 24,1, sikap konsumen positif terhadap sepeda 
motor Honda New Tiger Revolutioner dengan indeks 98,208. Begitu pula dengan norma subyektif terhadap sepeda motor 
Honda New Tiger Revolutioner adalah positif dengan indeks 35,73. Analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa, 
uji F menghasilkan Sig sebesar 0,000 yang berarti sikap dan norma subyektif konsumen secara bersama-sama memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap minat beli sepeda motor Honda New Tiger Revolutioner. Uji t menghasilkan Sig 0,000 
untuk sikap yang artinya sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli, begitu pula dengan norma 
subyektif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli dengan Sig  sebesar 0,001. Sikap sebagai variabel 
dominan yang mempengaruhi minat dengan nilai r sebesar 0,546. 
Kata Kunci : Minat beli, sikap, norma subyektif 
 
 
 
 
03311067 / RENDISEPTA AW 
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT BELI SABUN CAIR PERABOT DAPUR 
SUNLIGHT BAGI IBU-IBU DI KECAMATAN GEDONGKUNING YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh secara parsial, simultan dan mengetahui variabel yang paling dominan 
dari sikap dan norma subjektif terhadap minat beli sabun cair pencuci perabot dapur produk sunlight bagi ibu-ibu di 
Kecamatan Gedongkuning Yogyakarta. Subyek yang digunakan adalah konsumen sabun cair pencuci perabot dapur 
produk sunlight. Sikap menurut Peter dan Olson (1999, hlm. 130) adalah evaluasi konsep secara menyeluruh yang 
dilakukan oleh seseorang berdasarkan pengalamannya dan memiliki pengaruh yang mengarahkan terhadap minat 
belinya, sedangkan norma subyektif adalah persepsi konsumen tentang apa yang mereka anggap bahwa orang lain ingin 
agar mereka melakukan perilaku khusus. 
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang terdiri atas skala sikap konsumen, norma subyektif 
dan skala minat beli konsumen. Setelah dilakukan uji coba alat ukur diperoleh 10 item valid skala sikap konsumen, 3 item 
valid skala norma subyektif dan 4 item valid skala dan 3 item valid skala minat beli konsumen. Reliabilitas skala sikap 
konsumen yang terdiri dari skala keyakinan yaitu sebesar 0,9067 dan skala evaluasi yaitu sebesar 0,8671, skala norma 
subyektif 0,9138, dan skala minat beli 0,8906. Hal ini berarti ketiga skala variabel tersebut adalah reliabel. 
Hasil uji hitung F sebesar 26,152 dengan nilai probabilitas alfa sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha 
diterima. Hal ini berarti bahwa variabel sikap dan norma subjektif konsumen secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
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yang signifikan terhadap minat beli sabun cair pencuci perabot dapur produk sunlight bagi ibu-ibu di Kecamatan 
Gedongkuning Yogyakarta. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,360 maka dapat diartikan bahwa 36,0% minat beli 
dipengaruhi ketiga variabel bebas. Hasil koefisien determinasi parsial variabel sikap sebesar 54,0% dan v a r i a b e l 
norma subyektif ( X2) sebesar 25,4%, hal ini berarti variabel yang paling dominan adalah variabel sikap konsumen dalam 
mempengaruhi minat belinya. 
Kata kunci : Sikap, Norma Subyektif dan Mint Beli. 
 
 
 
01311597 / ANGGA FARIS SETYAWAN 
ANALISIS POSITIONING PRODUK SEPEDA MOTOR BERDASARKAN PERSEPSI KONSUMEN DI KABUPATEN 
SLEMAN (STUDI PADA KONSUMEN YAMAHA MIO, HONDA VARIO, SUZUKI SPIN), 2007 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04311255 / INDRA AHMAD RIYADI HARAHAP 
ANALISIS POSITIONING PRODUK TELPON SELULER MEREK NOKIA,SONY ERICCON,DAN SAMSUNG 
BERDASARKAN ATRIBUT PRODUK (STUDY KASUS DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM 
INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Saat ini perkembangan teknologi terjadi begitu pesat dan semakin canggih, banyaknya produk – produk baru yang 
bermunculan yng disertai dengan peningkatan kualitas yang semakin baik dari produk itu sendiri. Keadaan demikian 
menjadikan peluang pemasaran yang potensial bagi perusahaan. Berbagai kelebihan dan daya tarik produk ditawarkan 
oleh setiap pemasar untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Saat ini setidaknya ada beberapa merek telpon selular 
yang ditawakan pemasar, baik melalui iklan media cetak maupun media elektronik. Objek penelitian ini adalah telepon 
selular Nokia, Sony Ericcson, dan Samsung. Atribut yang diteliti meliputi menjadi merek acuan, Menambah rasa percaya 
diri, Bentuk fisik menarik, selalu melakukan perubahan desain, daya tahan dan tidak cepat rusak, ketahanan hardware 
dan sofware yang tinggi, Mudah penggunaan, Menu fitur yang lengkap, Terdapat fungsi dan keistimewaan merek, Iklan 
yang menarik, Iklan yang disampaikan jelas, Harga murah, Harga jual kembali yang tinggi. Data analisis adalah data 
kuisioner yang telah diisi oleh responden. Responden merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta, yang dibatasi pada usi, uang saku, telepon selular yang pernah digunakan, telepon selular yang 
digunkan sekarang. Analisis statistik dengan menggunakan Metode ultidimensional Scalling (MDS), MDS yaitu metode 
penelitian yang menggunakan program komputer untuk mengetahui posisi suatu objek dalam berbagai dimensi. 
Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data dan Metode MDS yang berbentuk peta posisi masing – masing telepon 
selular dengan atribut yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui positioning telepon selular Nokia Sony 
Ericcson, dan Samsung berdasarkan atribut produk dan harga. Penelitian ini juga dapat mengetahui strategi pemasaran 
yang diterapkan untuk mengadapi persaingan. Dari hasil penghitungan analisis data, posisi masing – masing telepon 
selular berdasarkan atribut produk dan atribut harga adalah telepon seluler Nokia berada pada kuadran II artinya produk 
ini telah mempunyai nilai yang positif baik dilihat dari dimensi atribut produk maupun dimensi harga, terlihat dari posisi 
koordinat sebesar (4,41 ; 4,13). Hal ini menunjukkan bahwa produk Telepon seluler Nokia mempunyai keunggulan baik di 
dimensi atribut produk maupun di dimensi harga. Telepon seluler Sony Ericson mempunyai keunggulan berdasarkan 
dimensi harga tetapi mempunyai kelemahan yang terdapat pada dimensi atribut produk, terlihat dari koordinat map yaitu 
sebesar (3,48; 4,39). Telepon selular Samsung mempunyai keunggulan pada dimensi atribut produk tetapi mempunyai 
kelemahan pada dimensi harga, hal ini terlihat dari map koordinat produk ini pada posisi (4,03; 3,33). 
Kesimpulan yang dapat diambil menunjukkan bahwa telepon selular Nokia merupakan produk telepon selular yng paling 
laku di pasaran jika dibandingkan dengan kedua pesaingnya. 
 
 
 
 
01311259 / ARNOLEGSA FANNY MAUPASHA 
ANALISIS SEGMENTASI PASAR PRODUK PC DAN LAPOTOP DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA 
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi segmentasi pasar produk PC dan LAPTOP di Yogyakarta, dan Mengetahui 
atribut produk yang paling dominan yang digunakan oleh konsumen dalam memilih produk PC dan LAPTOP di Yogyakarta. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh mahasiswa FE UII yang memiliki produk PC atau 
LAPTOP. Sampel penelitian ini adalah 110 konsumen yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. 
Teknik penarikan sampel menggunakan “Convinience sampling”, yaitu pengambilan sampel responden dari sampel/orang 
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yang menggunakan produk PC dan LAPTOP dan mudah ditemui dilokasi penelitian yaitu Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Indonesia. Melalui survey dan observasi, peneliti mendapatkan sampel yaitu 55 orang konsumen PC dan 55 orang 
konsumen LAPTOP. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, Analisis Faktor, Analisis 
Cluster dan Analisis Chi Square. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Segmentasi produk PC terbagi menjadi 4 Cluster dimana Cluster 1 
merupakan kelompok responden yang membeli produk PC karena Faktor 2 (Opini), Cluster 2 merupakan kelompok yang 
abstain (kelompok yang meniru atau tidak berpedoman pada salah satu faktor), Cluster 3 merupakan kelompok yang 
mementingkan faktor 1 dan 4 (Minat dan Manfaat) dan terakhir cluster 4 merupakan kelompok responden yang 
mementingkan faktor 3 (Aktivitas). Sementara untuk konsumen laptop, terbagi dalam dua Cluster yaitu cluster 1 yaitu 
kelompok responden yang lebih mementingkan pada Faktor 1, 2 dan 4 (Minat, Opini dan Manfaat), sedangkan Cluster 2 
merupakan kelompok yang mementingkan faktor 3 (Aktivitas). Sedangkan atribut yang paling dominan yang digunakan 
oleh konsumen dalam memilih produk PC di Yogyakarta adalah atribut harga, sedangkan atribut yang dominan digunakan 
oleh konsumen dalam memilih produk laptop adalah desain. 
 
 
 
04311401 / ADY SOFYAN PRIANTO 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA SARANA HIBURAN BIOSKOP 21 DI AMBARUKMO 
PLAZA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sikap konsumen dalam mengguanakan jasa sarana hiburan bioskop 21 dan 
perbedaan berdasarkan karakteristik konsumen. Adapun lokasi penelitian ini ditempat sarana hiburan bioskop 21 di 
Ambarukmo plaza Yogyakarta jalan laksada Adi Sucipto dengan pengambilan sample konsumen yang pernah 
menggunakan jasa sarana hiburan bioskop 21 di Ambarukmo plaza Yogyakarta. 
Variabel penelitian dengan karakterisatik konsumen yaitu gender, terdiri dari laki-laki dan perempuan ; umur, terdiri dari 
15-20 tahun, 21-24 tahun, dan 25 tahun keatas ;tingkat pendidikan, terdiri dari SMP, SMA, Diploma, S1. Pengeluaran 
hiburan, terdiri dari kurang dari 100.000 per bulan, antara 100.000-500.000 per bulan, dan lebih dari 500.000 per bulan. 
Atribut pelayanan terdiri dari kebersihan gedung dan ruang; tempat parir; pendingin ruangan; penampilan karyawan; 
kenyamanan tempat; tehnologi;tempat duduk diruang tunggu; ketepatan waktu penayangan;mendapatkan jenis film 
baru; kecepatan karyawan di kasir; penanganan keluhan pelanggan; ketepatan karyawan memberikan 
informasi;kemampuan karywan atas pengetahuan jenis film baru; keterampilan karyawan memberi keamanan; 
kesopanan karyawan; keramahan karyawan. 
Data dan teknik pengumpulan data menggunakan uji validitas korelasi product moment dengan taraf signifikansi 5% dan 
uji reliabilitas dengan cronbach’s alpha coefficient 0.60. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode 
penumpulan data kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non-probability sampling model 
convenience sampling dengan jumlah responden 96. 
Sedangkan analisis yang digunakan untuk menetapkan sikap konsumen dengan menggunakan metode Fishbein 
sedangkan untuk perbedaan sikap berdasarkan karakteristik konsumen menggunakan uji beda Kruskal-wallis dibantu 
menggunakan software SPSS 12. Hasil penelitian yang didapat bahwa berdasarkan gender terdapat perbedaan terhadap 
atribut kebersihan gedung dan ruang ; berdasarkan umur terdapat perbedaan pada atribut tempat parkir yang luas dan 
ketepatan waktu penayangan; berdasarkan tingkat pendidikan tidak adanya perbedaan sikap terhadap atribut atribut 
yang ditawarkan bioskop 21 di Ambarukmo plaza yogyakarta;berdasarkan pengeluaran hiburan per bulan menunjukkan 
tidak adanya perbedaan sikap. 
 
 
 
 
04311201 / DHANI WIBOWO 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN KARTU SELULAR PRABAYAR 3 (THREE) DI 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Latar balakang yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sikap konsumen dalam membeli produk 
kartu selular prabayar 3 (three) di wilayah Yogyakarta berdasarkan karakteristik konsumennya. Tujuan penelitian ini 
untuk mendapatkan sikap konsumen dalam membeli kartu selular prabayar 3 (three) dan untuk mengetahui terdapat 
perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristik konsumennya Dalam penelitian ini ditentukan populasinya adalah 
konsumen yang menggunakan dan yang pernah menggunakan kartu selular prabayar 3 (three) di wilayah Yogyakarta. 
Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah Convenience Sampling. Metode ini dilakukan dengan mencari dan 
memberikan angket untuk diisi, kepada siapa saja yang dapat mewakili populasi konsumen kartu selular prabayar 3 
(three)di wilayah yogyakarta, dengan menggunakan sampel sebanyak 96 responden Alat analisis yang digunakan di 
dalam penelitian ini adalah Model sikap terhadap objek (attitude toward behavior) dari Fishbein dan Uji Kruskal Wallis 
(Uji-H)untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sikap dari masing-masing karakteristik. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat di tarik kesimpulan yaitu berdasarkan karakteristik konsumen yang menggunakan kartu selular prabayar 3 (three) 
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di wilayah yogyakarta sebagian besar adalah Wanita (67,708%), dengan umur kurang dari 20 tahun (69,792%), tingkat 
pendapatan kurang dari Rp 500.00 (61,458%) dan tingkat pendidikan SMA (54,167%), hal ini menunjukkan bahwa 
konsumen 3 (three) adalah usia produktif dengan pendapatan yang kurang dari Rp. 500.000 dan kapasitas pendidikan 
serta pengalaman yang masih rendah sehingga ini merupakan segmen pasar yang tepat bagi produk untuk memasarkan 
produk baru 3 (three) dengan memberikan penawaran bonus yang intensif dilakukan oleh perusahaan. Menurut hasil uji 
perbedaan sikap konsumen berdasarkan karakteristik konsumen menunjukkan terdapat perbedaan sikap berdasarkan 
kelompok-kelompok karakteristik tertentu terhadap atribut produk kartu selular prabayar 3 (three) 
Kata Kunci : Sikap, Perilaku Konsumen, Atribut Produk 
 
 
 
01311025 / ZULFAN IRFANTO 
ANALISIS STRATEGI PEMSARAN BANK BTN SYARI'AH YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI DAN 
MEMENANGKAN PERSAINGAN, 2007 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini digunakan untuk meneliti beberapa permasalahan akan lambannya pertumbuhan perbankan syari’ah yang 
berhubungan dengan strategi pemasaran yang digunakan oleh Bank BTN Syari’ah cabang Yogyakarta serta evaluasi 
strategi yang di gunakan. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat 
berdasarkan pertimbangan dari karakteristik karyawan dan berdasarkan analisis SWOT. Strategi pemasaran hasil dari 
evaluasi tersebut diharapkan akan dapat digunakan untuk menghadapi dan memenangkan persaingan di dalam dunia 
perbankan, terutama persaingan antara Bank BTN Syari’ah dengan Bank Konvensioanal ataupun dengan Bank Syari’ah 
lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif untuk 
menganalisis data dengan cara membuat tabel dan keterangan-keterangan serta penjelas-penjelas tentang obyek yang 
sedang dibahas sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis data yang didasarkan pada angka, dengan perhitungan 
matematis serta sistematis. Tujuan dari analisis kuantitatif ini adalah untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang 
telah ditetapkan penulis pada penelitian ini. Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis SWOT dihasilkan 
kesimpulan bahwa Bank BTN Syari’ah cabang Yogyakarta memiliki kemampuan dan memiliki potensi dalam menghadapi 
dan memenangkan persaingan. Kekuatan internal dan peluang yang ada dirasa cukup kuat untuk mengatasi kelemahan 
dan ancaman yang muncut. Terlepas dari kekuatan yang dimiliki, Bank BTN Syari’ah cabang Yogyakarta harus 
memperbaiki fasilitas yang dimiliki, karena hal ini merupakan kelemahan yang paling menonjol. 
 
 
 
03311074 / GADING MAHENDRADATA 
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN DI KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN MINO KEPIS BURIKAN, 
SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Tingkat komsumsi ikan darat di wilayah DIY dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Rata- 
rata tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun di Kota Yogyakarta sebesar 19,5 kg / per kapita / tahun. Tingkat 
konsumsi ikan tersebut merupakan peringkat tertinggi di Provinsi DIY (Sumber : www.kompas.com). Ini merupakan salah 
satu potensi Kota Yogyakarta sebagai daerah konsumen utama hasil perikanan di Provinsi DIY. Untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen hasil perikanan di Kota Yogyakarta, sebagian besar mengandalkan pasokan hasil perikanan dari 
berbagai daerah di Provinsi DIY. Salah satu kelompok pembudidayaan ikan yang cukup dikenal di wilayah Kabupaten 
Sleman adalah Kelompoh Pembudidaya Ikan (KPI) Mina Kepis yang terletak di Dusun Burikan, Sumberadi, Mlati, Sleman. 
Permintaan bibit dan ikan konsumsi yang dari waktu ke waktu meningkat menjadi pasar tersendiri yang merangsang 
tumbuh kembangnya kelompok dengan manajemen yang berorientasi usaha. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha 
pemasaran dalam rangka untuk pengembangan usaha dan untuk menghadapi persaingan dari pesaing kelompok 
pembudidaya ikan yang lain. Para pembudidaya harus mengetahui faktor-faktor yang menjadi tolak ukur konsumen 
dalam menilai kepuasannya. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat betapa pentingnya upaya pemenuhan kebutuhan 
dan keinginan konsumen dalam mencapai kepuasan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman atas kepuasan konsumen 
oleh pihak KPI Mina Kepis Burikan untuk mengoptimalkan kinerja agar tercapai kepuasan konsumen sesuai dengan 
harapan konsumen. Berdasarkan alasan dan penilaian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul : “ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN DI KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN MINA KEPIS BURIKAN, 
SLEMAN”. Rumusan masalahnya adalah seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan 
oleh KPI Mina Kepis dan dimensi pelayanan apa yang paling besar memberikan tingkat kepuasan. Metode yang digunakan 
dalam pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan kuisioner kepada konsumen yang datang ke KPI Mina 
Kepis. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel independen yang terdiri dari produk, harga, kualitas 
pelayanan, faktor emosional, dan kemudahan lokasi; sedangkan variabel dependen ini adalah kepuasan. Dari hasil 
analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat kinerja KPI Mina Kepis lebih rendah daripada tingkat kepentingan konsumen, yang berarti konsumen merasa 
belum puas terhadap pelayanan yang diberikan KPI Mina kepis. Sementara itu dimensi yang paling dominan memberikan 
kepuasan terhadap konsumen adalah dimensi produk.  
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04311449 / HUFRON 
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA PADA HOTEL SURYA 
ASIA WONOSOBO, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Persaingan dalam bidang penyedia jasa layanan hotel sangat ketat, hal tersebut tidak luput dari adanya kemajuan 
teknologi seperti sekarang ini. Persaingan tersebut dapat menjadi spirit bagi suatu perusahaan penyedia jasa layanan 
penginapan atau perhotelan, namun tidak semudah seperti membalikan tangan ketika persaingan trsebut telah 
berlangsung. Salah satu hotel berbintang tua di kota wonosobo adalah Hotel Surya Asia, pada awalnya hotel tersebut 
adalah sebuah restoran, dengan melihat peluang bahwa banyak wisatawan yang berdatangan ke daerah tersebut maka 
didiraklah sebuah hotel Surya Asia. Wonosobo. Wonosobo yang merupakan kota yang menjadi salah satu tujuan 
wisatawa untuk menikmati keindahan alam serta menikmati tempat-tempat bersejarah, hal tersebut dikarenakan dikota 
tersebut terdapat peninggalan candicandi Hindu yang berada dikawasan dataran tinggi Dieng. Setiap hotel berusaha 
untuk melayani konsumennya dengan baik dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan konsumen, peningkatan 
pelayanan yang terus-menerus dilakukan oleh para penyedia jasa layanan perhotelan, hal serupa juga dilaksanakan oleh 
manajemen dari Hotel Surya Asia dalam rangka pencapaian kepuasan konsumen. 
Pada umumnya dalam memperoleh kepuasan, konsumen bereaksi terhadap atribut produk yang akan dibelinya. 
Sedangkan atribut yang dimaksud adalah Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangiable. Berdasarkan latar 
belakang tersebut Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA PADA HOTEL SURYA 
ASIA WONOSOBO “. Rumusan masalaha dari penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kepuasan konsumen terhadap 
layanan jasa Hotel Surya Asia?, dimensi pelayanan jasa apa yang paling dominan dalam meningkatkan kepuasan 
konsumen?.metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan kuesioner, wawancara dan studi 
kepustakaan. Alat analisis yang diguakan adalah analisis Tingkat kesesuaian, analisis performance-performance serta 
dengan menggunakan diagram kartesius, dari hasil penelitian diketahui bahwa: dari masing-masing dimensiu memiliki 
tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Konsumen dari Hotel Surya Asia secara keseluruhan tidak puas terhadap kinerja 
yang diberikan oleh Hotel Surya Asia. 
 
 
 
 
04311282 / JOLINA FRANITA HARID 
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DI 
PT.PLN (PERSERO) UPJ YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan pembayaran rekening listrik di PT. PLN 
(Persero) UPJ Yogyakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara kinerja terhadap 
harapan pelanggan PT. PLN (Persero) UPJ Yogyakarta Utara. Penelitian ini menggunakan alat analisis kesesuaian antara 
Performance dengan Imfortance yang meliputi kesesuaian antara dimensi tangible/bukti fisik, responsive/ ketanggapan, 
reliability/keandalan, assurance/keyakinan dan emphathy/perhatian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggan 
merasa belum puas terhadap pelayanan pembayaran rekening listrik di PT. PLN (Persero) UPJ Yogyakarta Utara. 
Indikator-indikator kepuasan dalam dimensi bukti fisik, ketanggapan, kehandalan, keyakinan, dan perhatian dari PT. PLN 
(Persero) UPJ Yogyakarta Utara kepada pelanggan masih belum memuaskan. Periode pembayaran yang singkat 
merupakan faktor yang paling rendah nilainya terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Secara substantif indikator tersebut 
mempunyai prioritas rendah dan dianggap berlebihan dalam pengelolaannya. Hal ini secara riil dalam penelitian ini kinerja 
“PT. PLN (Persero) UPJ Yogyakarta”dinilai belum memberikan kinerja yang memuaskan bagi para pelanggan. 
 
 
 
05311158 / RENA ROSSIANA 
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BANK MANDIRI CABANG 
CILACAP, 2008/2009 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Kualitas Pelayanan Bank Mandiri Cabang Cilacap”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
Bank Mandiri cabang Cilacap dan dimensi yang paling meningkatkan kepuasan nasabah Bank Mandiri cabang Cilacap. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada 
nasabah Bank Mandiri cabang Cilacap. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling dimana 
sampelnya adalah nasabah Bank Mandiri yang sedang melakukan transaksi. Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang 
responden. Variabel penelitian adalah kepuasan nasabah sebagai variabel dependen dan kualitas pelayanan dengan 
kelima dimensinya sebagai variabel independent. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner 
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yang selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS 12. Metode pengolahan data dan 
analisis menggunakan diagram kartesius. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah sangat puas terhadap 
kualitas pelayanan yang diberikan Bank Mandiri cabang Cilacap, sedangkan dimensi assurance merupakan dimensi yang 
paling meningkatkan kepuasan nasabah Bank Mandiri Cilacap.  
 
 
 
 
04311429 / NINA AYUNINGTYAS K 
ANALISIS TINGKAT KEPUSAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN RSUD SARAS HUSADA 
PURWOREJO, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan RSUD Saras Husada Purworejo. 
Penelitian ini dilakukan di RSUD Saras Husada Purworejo pada rawat inap kelas utama. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan RSUD Saras Husada Purworejo, 
untuk mengetahui dimensi kualitas yang paling dominant mempengaruhi kepuasan konsumen RSUD Saras Husada 
Purworejo dan untuk mengetahui strategi kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan analisis statistic. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih 
akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, 
selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 12,0. 
Populasi yang diteliti adalah pasien atau keluarga pasien yang sedang menjalani rawat inap di RSUD Saras Husada 
Purworejo pada kelas utama. Sample yang digunakan adalah 105 responden. Metode statistic yang digunakan adalah 
Metode Servqual dan Analisis Importance-Performance. Berdasarkan hasil Metode Servqual dari 21 atribut yang 
ditawarkan RSUD Saras Husada Purworejo terdapat lima atribut yang terbukti secara signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. Artinya nilai kinerja pada kelima atribut tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan harapan konsumen. 
Kepuasan tertinggi ada pada atribut tenaga medis maupun non-medis dapat memberikan pelayanan kepada pasien tanpa 
membedakan status social dengan gap sebesar 0,57 sedangkan kepuasan terendah terjadi pada atribut tenaga medis 
maupun non-medis dapat menyampaikan kejelasan informasi yang akurat kepada konsumen dengan gap sebesar 0,89. 
Pada Analisis Importance-Performance dari 21 atribut berada pada kuadran C dan kuadran A. 
 
 
 
 
04311253 / BAYU JATI KUSUMO 
EFISIENSI PENGGUNA SALURAN DISTRIBUSI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PADA PERUSAHAAN 
HANDUK SEMPULUR PRATAMA DI KLATEN, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Perusahaan handuk Sempulur Pratama Klaten merupakan produsen handuk sebagai hasil produksi utamanya. Dalam 
usaha peningkatan volume penjualannya, perusahaan dalam hal ini dihadapkan pada permasalahan promosi dalam 
personal selling. Promosi yang dilakukan secara baik akan mencerminkan bahwa suatu perusahaan dapat memainkan 
peranannya dengan lebih baik didalam merebut pasar, sehingga akan meningkatkan volume penjualan yang lebih besar, 
dengan demikian perusahaan akan memperoleh laba seperti yang telah ditetapkan. 
Bertitik tolak dari masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ EFISIENSI 
PENGGUNAAN SALURAN DISTRIBUSI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PADA PERUSAHAAN HANDUK SEMPULUR 
PRATAMA DI KLATEN”. Dengan penelitian ini penulis membandingkan antara saluran distribusi langsung sistem salesman 
dengan saluran distribusi tidak langsung sisitem agen. 
Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah saluran distribusi langsung lebih efektif dan efisien dibanding dengan saluran 
distribusi tidak langsung. Pemecahan masalah tersebut dengan terlebih dahulu menghitung biaya distribusi total masing – 
masing saluran distribusi untuk mengetahui titik impas penjualan kemudian menghitung biaya operasi per rupiah 
penjualan dengan operating rasio dan membandingkan daerah penjualannya dari kedua saluran distribusi pada 
perusahaan Handuk Sempulur Pratama. Dari analisa titik impas ternyata diketahui tidak ada selisih biaya penjualan pada 
Rp 56.488.590 dengan titik equilibiumnya sebesar 75.997,14 unit dalam operating ratio dapat diketahui bahwa saluran 
distribusi langsung mempunyai biaya per rupiah lebih kecil dibanding dengan saluran distribusi tidak langsung. 
Jadi kesimpulan dari penelitian ini saluran distribusi langsung lebih efektif dan efisien dibanding dengan saluran distribusi 
tidak langsung karena volume penjualannya lebih besar dari volume penjualan equilibrium dan biaya per rupiahnya lebih 
kecil. 
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04311144 / KARTINA IKAWATI 
PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI ROTI MERK BREAD 
TALK (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Perubahan masyarakat dan perkembangan teknologi di era globalisasi ini mengakibatkan masyarakat lebih mengiginkan 
sesuatu yang praktis dalam segala hal, termasuk makanan yang akan dikonsumsi. Masyarakat kadang jenuh dengan 
konsumsi makanan sehari-hari dan mengiginkan sesuatu yang berbeda. Hal ini dilihat dari sisi bisnis oleh para produsen 
produk makanan, termasuk untuk produk roti. Roti merupakan salah satu bentuk produk pengganti makanan pokok yang 
sudah dikenal oleh masyarakat/konsumen, Beberapa produsen yang menciptakan produk roti ini banyak bermunculan 
dalam pasar, roti yang mempunyai ciri khas rasa dan bentuk masing-masing seperti yang dihasilkan oleh produsen roti 
yang terkenal di Yogyakarta (Bread Talk, Mirota Bakery,Holland Bakery,Parsley,Roti Boy,dll). Dari beberapa produsen roti 
tersebut menampilkan variabel-variabel yang diharapkan mampu menarik konsumen / pasar yang dituju supaya bersedia 
membeli produk yang ditawarkannya. Beberapa keunggulan/ variabel yang ditawarkan antara lain : harga, rasa, image, 
kualitas, pelayanan, variasi produk, dan lokasi, dll. 
Untuk produk roti Bread Talk sendiri saat ini hanya ada satu toko/counter di Daerah Istimewa Yogyakarta, Counter 
tersebut berlokasi di Ambarukmo Plaza. 
Sedangkan segmen yang dilayani adalah semua kalangan yang menetap di Yogyakarta. Oleh karena itu penulis 
bermaksud mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap keputusan konsumen dalam membeli 
roti merk Bread Talk. Dalam memecahkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan ilmu perilaku 
konsumen serta analisis regresi berganda, uji secara parsial atau uji T, uji serentak atau uji F, analisis korelasi berganda, 
analisis korelasi determinasi bergganda, dan analisis korelasi parsial. Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang 
dilakukan oleh penulis guna memperoleh data yang dibutuhkan serta dengan pendekatan ilmu dan alat analisis tersebut 
dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang positif dari faktor harga, rasa, image/citra, kualitas, pelayanan, variasi produk, 
dan lokasi terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk roti Bread Talk. Sedangkan dari ketujuh faktor tersebut, 
faktor variasi produk merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya pada pembentukan keputusan konsumen 
dalam membeli produk roti Bread Talk. 
 
 
 
 
 
02311110 / WAHYU PRABOWO 
PENGARUH PELAYANAN, FASILITAS HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DALAM 
MELAKUKAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT ISLAM DI KLATEN, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya 
kesehatan. Diawali dari tingkat kesadaran yang tinggi ini terdapat tuntutan bagi Rumah Sakit Islam Klaten untuk 
memeberikan kepuasan kepada konsumennya. 
Penelitian ini mempunyai judul “Pengaruh pelayanan, fasilitas, harga dan lokasi terhadap kepuasan konsumen dalam 
melakukan pengobatan di Rumah Sakit Islam Klaten”. Di maksudkan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh 
kepuasan konsumen dalam melakukan pengobatan berdasarkan variabel pelayanan, fasilitas, harga dan lokasi. Serta 
untuk mengetahui faktor apakah yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Untuk mengukur 
pengaruh tersebut digunakan alat analisis Regresi berganda, dan analisis Koefisien Determinasi dan Korelasi Berganda 
digunakan untuk mengetahui bahwa koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama 
sama mempengaruhi variabel tidak bebas. Sedangkan untuk mengetahui faktor apakah yang paling dominan 
menggunakan Analisis korelasi parsial. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan analisis Regresi berganda bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kepuasan konsumen dengan variabel pelayanan, fasilitas, harga dan lokasi. Hasil analisis Koefisien Determinasi 
(R2) dan Korelasi Berganda (R) dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel bebas 
secara bersama sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 77% sisanya sebesar 23% dipengaruhi oleh variabel 
bebas diantaranya promosi, berita di media massa, anggota yayasan jamaah haji dan lain-lain. Variabel harga merupakan 
variabel yang paling dominan berdasarkan analisis Korelasi Parsial 
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04311055 / DIMAS KURNIAWAN 
PENGARUH SIKAP KONSUMEN DLM PENERAPAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
TERHADAP BRAND  LOYALITY SABUN MANDI LIFEBOY (STUDI PD MAHASISWA FE UII), 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari sikap konsumen dalam penerapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap brand loyalty sabun mandi Lifebuoy (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Indonesia).  
Sampel penelitian adalah mahasiswa dan mahasiswi fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia yang menggunakan 
sabun mandi merk Lifebuoy dan mengerti apa yang dimaksud Corporate Social Responsibility itu. Jumlah sampel yang 
memenuhi kriteria tersebut adalah 98 orang. Hipotesis yang diuji menggunakan uji f, uji t, uji asumsi klasik, regresi, 
formulasi fishben, korelasi determinasi, analisis tabulasi sederhana, uji reliabilitas dan uji validitas.  
Hasil pengujian terhadap 98 sampel penelitian yang dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 13.0 For 
Windows menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap CSR positif dan loyalitas mereka cukup baik  
 
 
 
03311460 / CHANDRA HARIS YULIANTO 
PENGARUH SWITCHING COST, KEPUASAN PELANGGAN DAN KEPERCAYAAN PELANGGAN TERHADAP 
LOYALITAS PELANGGAN, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
04311281 / DINA FITRIA 
STRATEGI BERSAING PRODUK SUSU BAYI SGM DI PT.SARI HUSADA, YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Hardjanti, Dra., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul strategi bersaing produk susu bayi SGM PT Sari Husada di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui strategi bersaing yang dapat dilakukan oleh PT Sari Husada serta untuk mengetahui posisi pasar 
perusahaan dengan metode analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan metode alat analisis SWOT yang meliputi antara 
faktor eksternal yang terdiri dari produksi, pelayanan, harga, promosi, distribusi, kualitas karyawan, citra merek, 
segmentasi pasar, lokasi pabrik dan pengalaman dibidang bisnis dengan faktor internal yang meliputi pertumbuhan 
pasar, perkembangan teknologi, struktur bersaing, selera konsumen, kebijakan pemerintah dan inflasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pihak manajemen PT Sari Husada menganggap bahwa kekuatan perusahaan meliputi produksi, 
pelayanan, harga, promosi, distribusi, serta kualitas karyawan. Sedangkan untuk kelemahan perusahaan meliputi citra 
merek, segmentasi pasar, lokasi pabrik, pengalaman dibidang bisnis. Kemudian untuk kesempatan terdiri dari 
pertumbuhan pasar, perkembangan teknologi, struktur bersaing, dan selera konsumen, untuk kebijakn pemerintah dan 
inflasi termasuk dalam ancaman  perusahaan.  
 
 
 
04311285 / DIAN ANGGRAINI  
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING PADA PENAWARAN PERDANA 
DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
IPO merupakan masalah menarik bagi beberapa peneliti, karena sebagian besar saham saat penawaran umum cenderung 
mengalami underpricing. Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa faktor yang mempengaruhi underpricing di 
Bursa Efek Jakarta (BEJ). Faktor-faktor tersebut yaitu reputasi underwriter, financial leverage, umur perusahaan dan 
Return On Assets (ROA). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah perusahaan yang go public mulai tahun 2001 sampai dengan 2006 berjumlah 59 perusahaan, 
dengan kriteria sampel perusahaan yang mengalami underpricing pada periode tersebut, yaitu perusahaan yang harga 
perdana lebih rendah dibanding harga saat penutupan di pasar sekunder hari pertama. Untuk pengujian hipotesis 
digunakan uji regresi berganda. Hasil dari penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO periode 2001 
sampai dengan 2006 diperoleh hasil bahwa faktor-faktor reputasi underwriter, financial leverage, umur perusahaan dan 
Return On Assets (ROA) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap underpricing dengan tingkat signifikansi 
5%. Secara parsial hanya variabel reputasi underwriter yang terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap 
underpricing.  
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04311026 / AKMAL AJI BASKARA 
ANALISIS FINANSIAL TINGKAT KEBANGKRUTAN DENGAN METODE ALTAM PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEJ PADA TAHUN 2004-2007, 2008/2009 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Metode Altman merupakan sebuah metode yang digunakan dalam memprediksi terjadinya kebangkrutan pada sebuah 
perusahaan yang terdiri dari beberapa rasio keuangan yaitu: working capital to total assets, retained earning to total 
assets, earning before interest and tax to total assets, dan book value of equity to book value debt. Sehubungan dengan 
hal tersebut, maka penulis ingin membuktikan bagaimana hasil penggunaan metode Altman dalam memprediksi tingkat 
kebangkrutan pada sektor industri manufaktur, bagaimana upaya untuk meningkatkan Z-score, apakah terbukti dapat 
menilai kinerja keuangan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui berapa perusahaan yang berada 
pada posisi berpotensi bangkrut dan tidak atau pada posisi grey area. Dengan menganalisa laporan keuangannya, untuk 
mengetahui tingkat kesehatan dalam perusahaan manufaktur. Dan menunjukkan kekurangan kinerja perusahaan. 
Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah perusahaan yang bergerak pada Automotive and Allied Product yang 
listing di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Hasil dari penulisan skripsi ini adalah 
mengetahui bagaimana hasil penggunaan metode Altman dalam memprediksi tingkat kebangkrutan pada perusahaan 
manufaktur dan menilai kinerja keuangan perusahaan tersebut dengan menggunakan metode Altman, serta mengetahui 
kesehatan perusahaan yang dijadikan obyek penelitian. Adapun saran yang diberikan adalah bahwa sebaiknya seluruh 
pihak yang terkait dengan perusahaan khususnya manajer keuangan selalu melakukan analisis prediksi kebangkrutan 
dari waktu ke waktu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, agar cepat bertindak dalam pengambilan keputusan 
yang tepat untuk masa yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
04311052 / RANGGA WIRAKUSUMA 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT HM SAMPOERNA TBK. SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI, 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat perbedaan atau tidak pada kinerja keuangan PT HM Sampoerna Tbk. 
sebelum dan setelah akuisisi pada perusahaan ini. Kinerja keuangan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perusahaan 
dijadikan sebagia dasar penilaian perbandingan kinerja terhadap efek yang ditimbulkan dari akuisisi pada perusahaan 
tersebut. Metedo yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menghitung rasio kinerja keuangan yang terdiri dari 
rasio likuiditas melalui current ratio, quick ratio dan cash ratio; rasio profitabilitas melalui return on investrment, return 
on asset, return on equity, dan profit margin; ratio aktivitas melalui total asset ternover, accuntreceivable turnover, 
inventory turn over, serta rasio leverage melalui total debt to total asset. 
Kemudian mengujinya dengan analisis statistik parametrik uji beda 2 rata-rata dengan uji 2 sisi. Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan PT HM Sampoerna Tbk. antara sebelum dan setelah 
akuisisi. Dimana rasio profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio leverage menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hanya 
pada rasio likuiditas saja yang menunjukkan penurunan performa dari PT HM Sampoerna Tbk. Namun demikian secara 
keseluruhan kinerja keuangan PT HM Sampeorna Tbk. setelah akuisisi mengalami peningkatan. 
Penerapan akuisisi pada HM Sampoerna merupakan kolaborasi yang baik sehingga bagi setiap perusahaan yang 
melakukan akuisisi tentunya harus mampu menciptakan kolaborasi yang handal seperti yang diciptakan oleh HM 
Sampoerna dan Philip Morris. 
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04311407 / DIAN LUTHFIANA SARI 
ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI, 2008/2009 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 

 
 
 
 
05311035 / RAYMOND TAUFAN 
ANALISIS PENGARUH EARNING PER SHARE, PRICE TO BOOK VALUE , DAN PRICE EARNING RATIO 
TERHADAP HARGA SAHAM PADA INDUSTRI  MAKANAN DAN MINUMAN DI BEI, 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh Earning Per Share, Price to Book Value dan Price Earning 
Ratio terhadap harga saham perusahaan industri makanan dan minuman antara tahun 2001-2006, baik secara simultan 
ataupun secara parsial. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing-masing perusahaan dan bersumber 
dari capital Market Directory, adapun jumlah perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini adalah 19 
perusahaan.  
Dengan menggunakan bantuan program SPSS 12.0 for Windows, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel 
independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan industri makanan dan 
minuman, dan besar pengaruhnya adalah 65%, artinya bahwa variabel EPS, PBV, PER mempunyai kemampuan untuk 
mempengaruhi harga saham industri makanan dan minuman senilai 65%, sedangkan 35% dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. secara parsial dari ketiga variabel tersebut hanya ada satu variabel, yaiyu 
EPS yang memiliki pengaruh positif terhadap harga saham, sebesar 8.439, sedangkan dua variabel lainnya memiliki 
pengaruh negatif terhadap harga saham, yaitu PBV sebesar -0.635 dan PER sebesar -0.216.  
Kata kunci: Harga saham, Earning Per Share (EPS), Price to Book Value (PBV), Price Earning Ratio (PER).  
 
 
 
03311239 / JOKO SUSILO 
ANALISIS PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP 
RETURN SAHAM PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
- 
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03311105 / FAHMI ALKAUTSAR W 
ANALISIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN DENGAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2003-2006, 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Kinerja perusahaan adalah produktivitas perusahaan dalam melakukan kegiatan atau kemampuan perusahan dalam 
melakukan kegiatan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat memberikan sebuah nilai terhadap perusahaan. 
Istilah kinerja seringkali dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan, bahwa sebuah perusahaan dengan pengukuran-
pengukuran melalui standar tertentu akan mampu memberikan hasil yang memuaskan, setidak-tidaknya bagi pemilik 
saham maupun karyawan perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh antara Economic Value Added, Debt to Equity Ratio dengan 
harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 
Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing-masing perusahaan dan Indonesia Capital Market Directory. 
Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2003 – 2006. Jumlah sample yang 
memenuhi kriteria tersebut ada 19 perusahaan. Hipotesis diuji dengan model uji t dan uji regresi. 
Setelah melakukan analisis data dan pembahasan, peneliti memperoleh temuan bahwa semua variabel independen 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Apabila dilihat secara parsial, EVA tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan dalam menentukan harga saham sedangkan DER memiliki pengaruh yang signifikan dalam 
menentukan harga saham. 
Keyword : Harga Saham, Economic Value Added (EVA) dan Debt to Equity Ratio(DER). 
 
 
 
 
 
03311502 / NUGROHO SRIHARTANTO 
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN KONVENSIONAL DENGAN PERBANKAN SYARIAH, 2008/209 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Pada saat 
terjadi krisis ekonomi sistem yang digunakan pada industri perbankan diuji ketangguhannya. Banyak bank yang tidak 
dapat bertahan pada saat krisis ekonomi dan akhirnya dilikuidasi. Terdapat dua sistem perbankan yang digunakan di 
Indonesia yaitu Sistem Konvensional dan Sistem Syariah.  
Penelitian ini menggunakan parameter penilaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu dengan 
menggunakan CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity). Populasi yang menjadi sasaran 
penelitian adalah Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang ada di Negara Republik Indonesia tahun 2002-
2006.  
Berdasarkan pada analisis permodalan didapatkan hasil kinerja perbankan konvensional lebih bagus bila dibandingkan 
dengan bank syariah dalam membiayai aktiva-aktivanya yang berisiko dengan modal sendiri. Perbandingan kinerja 
berdasarkan pada analisis aktiva produktif menunjukkan hasil bahwa bank dengan sistem konvensional memiliki 
manajemen resiko aktiva produktif yang lebih baik dibandingkan perbankan syariah tetapi pada kolektibilitasnya masih 
lebih bagus bank syariah. Berdasarkan pada analisis rentabilitas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perbankan 
dengan sistem konvensional memiliki sistem operasional yang lebih bagus dan tingkat rentabilias yang lebih besar 
dibandingkan bank syariah, meskipun pendapatan bagi hasil yang diterima bank syariah lebih menguntungkan. 
Berdasarkan pada analisis likuiditas menunjukkan bahwa perbankan konvensional memiliki kemampuan yang lebih baik 
dibandingkan dengan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya. Bank syariah mempunyai nilai yang cenderung lebih 
tinggi dari bank konvensional yang berarti kemungkinan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian akibat penyaluran 
dana tersebut lebih tinggi.  
Berdasarkan pada analisis diatas tidak dapat ditentukan sistem mana yang paling baik kinerjanya karena setiap sistem 
mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Bank syariah memiliki keunggulan dalam menggunakan modal untuk menunjang 
aktiva tetap dan inventarisnya, kolektibilitas aktiva produktifnya, pendapatan bagi hasilnya dan prinsip high risk high 
return yang diterapkannya. Sedangkan bank konvensional mempunyai kemampuan yang lebih bagus dalam membiayai 
aktiva-aktivanya yang berisiko, manajemen resiko aktiva produktif, sistem operasional, perolehan laba, serta 
kemampuan dalam memenuhi kewajibannya. Bank konvensional cenderung mengambil tindakan aman dalam 
operasionalnya karena penentuan pendapatan yang diperolehnya cenderung lebih dapat ditentukan dengan pasti.  
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04311073 / ARDHY WISNUWARDHANA 
EVALUASI PERSISTENSI KINERJA REKSA DANA DI INDONESIA PERIODE JULI 2004-JUNI 2007., 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Pada penelitian ini dibahas mengenai evaluasi persistensi kinerja Reksa Dana di Indonesia berdasarkan periode Juli 2004-
Juni 2007. Di dalam penelitian ini keseluruhan Reksa Dana yang diteliti persistensinya sebanyak 117 Reksa Dana dengan 
rincian Reksa Dana Saham (RDS) yang berjumlah 16, Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT) berjumlah 76 Reksa Dana 
dan yang terakhir Reksa Dana Campuran (RDC) yang berjumlah 25 Reksa Dana. Di dalam mengevaluasi persistensi 
kinerja terlebih dahulu diukur kinerja tiap semester sebanyak enam semester dari masing-masing Reksa Dana yakni 
dengan menggunakan metode Sharpe Measure. Kemudian, berdasarkan hasil pengukuran tersebut dibuatkan ranking dari 
nilai kinerja yang didapat. Penggolongan ranking diambil sepuluh besar berdasarkan rata-rata kinerja masing-masing 
Reksa Dana. Kemudian setelah itu dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji Spearman’s rho dengan cara  
mengambil nilai kinerja yang telah diurutkan berdasarkan ranking untuk melihat persistensi kinerja dengan memasukkan 
dua kelompok hasil kinerja tersebut dibandingkan masing-masing dua semester. 
Dari hasil kinerja Reksa Dana yang masuk kategori sepuluh besar sebagai winners maka untuk menguji persistensi 
winners tersebut dilakukan dengan uji Contingency Winner-Losers Tables. Dari uji ini diambil frekuensi berapa kali Reksa 
Dana menjadi winner pada periode kemarin dan kembali menjadi winner pada periode sekarang (WW), kemudian winner 
kemarin loser sekarang(WL), loser kemarin dan ternyata menjadi winner sekarang (LW), lalu kemarin dan sekarang tetap 
sebalagai loser (LL). Kategori persisten winners diperoleh jika persentase repeat winners diatas 50% dan Z-Test lebih 
besar dari nol. 
Dari hasil penelitian dengan uji Spearman’s rho persistensi kinerja Reksa Dana yang paling tinggi tingkat persistensi 
kinerjanya yaitu Reksa Dana Pendapatan Tetap kemudian disusul oleh Reksa Dana Saham dan yang paling rendah tingkat 
persistensinya yaitu Reksa Dana Campuran. Kemudian hasil uji Contingency Winners Losers Tables menobatkan secara 
keseluruhan rentang semester I-VI untuk RDS memiliki persistensi dalam winners. Kemudian disusul RDPT yang 
mengalami persistensi winners di semester I-II saja. Untuk RDC tidak mengalami persistensi winners di semua rentang 
semester. 
Dari hasil uraian diatas batas waktu persistensi dalam waktu semesteran tidak tentu, bisa terjadi di awal semester, bisa 
ditengah maupun diakhir saja bahkan keseluruhan rentang waktu pun juga bisa saja terjadi seperti hasil dari penelitian 
yang dilakukan oleh penulis. 
 
 
 
 
 
04311437 / RENI TRI RESTIYOWATI 
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE JANUARI 2003- 
DESEMBER 2006, 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
04311015 / HASYIM ASH'ARI 
PENERAPAN MODEL DISKRIMINAN Z-SCORE UNTUK MENGANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR (PERIODE 2004-2006), 2007 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Kebangkrutan merupakan suatu hal yang ingin dihindari oleh setiap perusahaan. Kebangkrutan perusahaan dapat 
dipengaruhi oleh kurangnya permintaan konsumen atas produk perusahaan, kurangnya modal kerja  serta dapat juga 
dipengaruhi oleh nilai laba ditahan. Kebangkrutan perusahaan bagi para pemegang saham tentu berakibat pada 
berkurangnya atau hilangnya dana yang diinvestasikan, sedangkan bagi para kreditur berakibat hilangnya pemasukan 
dari suatu tagihan kredit. 
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan adalah dengan 
penggunaan metode Analisis Diskriminan Z-Score model yang dikembangkan oleh Edward Alman. 
Berdasarkan perhitungan Z-Score model pada 28 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta dengan 
kriteria adanya penurunan nilai Earning Before Interest and taxes yang pada tahun 2004 hingga 2006 setiap tahunnya 
mengalami penurunan, diketahui bahwa selama tahun 2004-2006 perusahaan manufaktur yang masuk dalam kategori 
bangkrut adalah PT. Tifico, PT. Hanson International, PT. Polychem Indonesia, PT. Karwell Indonesia, PT. Intikeramik 
Alam sari Industri, dan PT. Sanex Qianjiang Motor. Perusahaan manufaktur yang masuk dalam kategori sehat  selama 
tahun 2004 hingga 2006 adalah PT. Aqua Golden Mississipi, PT. Tempo Scan Pasific, PT. Sepatu Bata, PT. Jaya Pari Steel, 
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dan PT. Lionmesh Prima. Sedangkan perusahaan manufaktur yang masuk dalam kategori Grey area  selama tahun 2004 
hingga 2006 adalah PT. Multi Bintang Indonesia, PT. Lautan Luas, PT. Intan Wijaya International, PT. Berlina, PT. Kageo 
Igar Jaya, PT. Tira Austenite, PT. Tunas Ridean, PT. Kimia Farma, PT. Schering-Plough Indonesia, PT. Prima Alloy Steel, 
PT. Betonjaya Manunggal, PT. Dynaplast, PT. Aneka Kemasindo Utama, PT. Resources Alam Indonesia, PT. Duta Pertiwi 
Nusantara, PT. Sorini Corporation, dan PT. Indo Rama Synthetic. Dari perhitungan nilai Z-Score, pada 28 perusahaan 
manufaktur yang menjadi objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode Analisis Diskriminan Z-Score Model  yang 
dikembangkan oleh Edward Altman tergolong sangat akurat dalam mengklasifikasi perusahaan bangkrut, sehat dan grey 
area. 
Kata kunci : Prediksi kebangkrutan, Analisis Diskriminan Z-Score model. 
 
 
 
 
01311600 / PERDANA LEONE SEMBADA 
PENGARUH DIVIDEN,VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN LEVERAGE(DEBT TO EQUITY RATIO)TERHADAP 
HARGA SAHAM  PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ PADA WAKTU EX-DIVEDEND, 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang menyebabkan lembaga ini mempunyai daya tarik bagi pihak yang 
membutuhkan dana dengan memperjual belikan sekuritas. Dan saham merupakan sekuritas yang banyak dikenal dan 
diperdagangkan di pasar modal. Keadaan harga saham seringkali mengalami perubahan naik-turun dan ditentukan oleh 
permintaan dan penawaran. Banyak faktor yang mempengaruhi minat investor untuk membeli saham suatu perusahaan, 
salah satu faktornya adalah kebijakan dividen. Saat perusahaan mengumumkan untuk membagi dividen biasanya harga 
saham meningkat pada hari-hari menjelang pembayaran deviden tersebut. Pada saat ex-day para investor berfikir bahwa 
pembagian dividen akan cukup berdampak pada harga saham. Hal ini menyebabkan para investor telah kehilangan hak 
atas return dari deviden dan mulai melihat prospek perusahaan yang telah membagikan deviden ini. 
Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh dividen, volume perdagangan saham dan leverage terhadap harga 
saham pada saat ex-dividend day dengan menggunakan program SPSS 16,0 untuk mengolah data perusahaan-
perusahaan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian statistik diperoleh keputusan bahwa secara 
individu variabel dividen dan volume perdagangan saham tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham saat 
exdividend day, sedangkan leverage berpengaruh terhadap harga saham saat exdividend day. Sedangkan dari hasil uji F-
statistik diketahui secara bersama-sama dividen, volume perdagangan saham dan debt to equity ratio mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada waktu ex-dividend day. Dan sekitar 14,7% harga saham pada 
waktu ex-dividend day dapat dijelaskan oleh variable dividen, volume perdagangan saham, dan debt to equity ratio. 
Sedangkan sisanya sebesar 85,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam persamaan regresi. 
 
 
 
 
04311409 / ANDY HAKIM 
PENGARUH PENGUMUMAN AKUISISI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN AKUISITOR DAN NON 
AKUISITOR DALAM INDUSTRI YANG SAMA DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Akuisisi telah menjadi topik populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Tidak hanya terbatas pada kalangan komunitas 
bisnis, namun masyarakat umum mulai memperhatikan terminologi ini. Besarnya perhatian akan akuisisi disebabkan 
karena akuisisi masih dipandang sebagai keputusan kontroversial karena memiliki dampak yang sangat dramatis dan 
kompleks baik terhadap lingkungan mikro perusahaan akuisitor maupun terhadap lingkungan makro ekonomi. Secara 
umum akuisisi memiliki pengaruh terhadap stakeholders seperti:  pemegang saham, karyawan, direksi atau manajemen, 
supplier, konsumen, pesaing dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengumuman akuisisi 
terhadap return saham perusahaan akuisitor dan non akuisitor dalam sektor industri yang sama di Bursa Efek Jakarta 
(BEJ) periode 2001-2006. Pengaruh pengumuman akuisisi tersebut di proxy kan dengan abnormal return. Sampel yang 
digunakan adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama periode 
pengamatan. Model yang digunakan untuk menghitung abnormal return adalah model pasar disesuaikan (market 
adjusted model). Dengan menggunakan model ini peneliti tidak perlu membuat periode estimasi karena model ini 
menganggap penduga yang terbaik untuk melihat abnormal return adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 
Dengan pengujian statistik dilakukan berdasarkan signifikansi average abnormal return hari ke –t secara cross section 
selama periode peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pengumuman akuisisi berpengaruh 
terhadap return saham perusahaan akuisitor dan tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan non akuisitor. 
Penelitian ini juga menunjukkan tidak adanya transfer informasi antar perusahaan dalam sektor industri manufaktur 
dalam kasus pengumuman akuisisi. Hasil lainnya adalah bahwa terdapat kecenderungan kebocoran informasi, atau publik 
mengetahui informasi tentang akuisisi lebih dahulu sebelum informasi tersebut diumumkan. 
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04311455 / CUCUP SUPRIANTO 
PENGARUH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN 
SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Studi ini meneliti tentang pengaruh pengumuman pengumuman right issue terhadap abnormal return dan volume 
perdagangan saham di BEJ. Penelitian ini menggunakan data harga saham perusahaan yang gopublic di Indonesia dari 
tahun 2005 sampai tahun 2006 dengan total sampel sebanyak 19 perusahaan yang melakukan right issue yang terdaftar 
di Bursa Efek Jakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda 2 rata-rata.     
Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return dan volume perdagangan sebelum pengumuman 
dan setelah pengumuman right issue. tidak adanya perbedaan tersebut disebabkan karena pasar secara keseluruhan 
tidak memberikan reaksi yang berlebihan sehingga tidak terdapat perubahan harga saham yang berarti pada tanggal 
pengumuman right issue. 
Kata kunci: right issue, return, Abnormal return, dan TVA 
 
 
 
 
04311376 / GITA YUNIDHA SIDABALOK 
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sri Mulyati, Dra.,M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh rasio keuangan terhadap return saham. Objek penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ, selama periode 2002-2006,dan mengambil sampel 42 perusahaan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi yang akan memngamati pengaruh rasio keuangan 
terhadap return saham. Return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah abnormal return. Rasio keuangan yang 
digunakan alam penelitian ini ada lima, yaitu Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Net 
Profit Margin (NPM), Return of Equity (ROE). Adapun analisis lain yang digunakan adalah analisis deskriptif dan uji asumsi 
klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% ada dua hasil yang di dapat bahwa DER dan ROE 
terbukti berpengaruh terhadap return saham, hal ini dikarenakan kesalahan prediksinya lebih besar dari tariff 
signifikansinya. Sedangkan ROA, CR, NPM tidak terbukti berpengaruh terhadap return saham, hal ini dikarenakan 
kesalahan prediksinya lebih kecil dari taraf signifikansinya. 
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03311335 / FARRAH NASTASSIA 
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI , KECERDASAN EMOSIONAL, DAN ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP 
PRESTASI KERJA PEGAWAI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007 
Pembimbing: Subowo, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
00311120 / RINI DWI ANDARI 
PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN VARIABEL MODERATING 
MOTIVASI, 2008 
Pembimbing: Subowo, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
02311382 / FAJAR SURYA WHINATA 
PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 
KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI DI PT.ISTANA KAYU ALBASINDO PURWOREJO, 2008 
Pembimbing: Subowo, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan di PT Istana Kayu Albasindo Purworejo dengan judul “ Pengaruh Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja 
Karyawan terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi di PT Istana Kayu Albasindo Purworejo .Penelitian ini 
mempunyai tujuan untuk mengetahui variabel mana diantara variabel kepuasan kerja dan disiplin kerja yang paling 
dominan berpengaruh terhadap produktifitas kerja karyawan bagian Produksi di PT Istana Kayu Albasindo Purworejo, dan 
sejauh mana tingkat kepuasan kerja atau disiplin kerja mempengaruhi produktifitas kerja karyawan. Dalam penelitian ini 
data didapat dari kuisioner yang dibagikan kepada karyawan bagian produksi dan pimpinan dari PT Istana Kayu Albasindo 
Purworejo. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial 
(analisis regresi linier berganda,korelasi berganda dan korelasi parsial).Untuk mempermudah melakukan analisis dan 
akurasi hasil analisis, juga untuk menghindari adanya kemungkinan kesalahan, maka proses estimasi dalam penelitian ini 
menggunakan program Statistical Process for Social Science Versi 11.5 ( SPSS.11.5) 
Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel kepuasan kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap produktifitas kerja karyawan bagian produksi di PT. Istana Kayu Albasindo Purworejo,selain itu 
dapat dilihat pula bahwa variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh yang dominan terhadap produktifitas kerja bagian 
produksi karyawan di PT Istana Kayu Albasindo Purworejo. 
Kata kunci : Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja dan Produktifitas Kerja 
 
 
 
 
03311043 / RISA SOFIANA 
PENGARUH KOMPETENSI, KECERDASAN EMOSIONAL DAN ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP KINERJA 
PEGAWAI ADMINISTRATIF TETAP STRATA-1 PROGRAM REGULER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM 
INDONESIA, 2007 
Pembimbing: Subowo, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
The research descript how influence aspects of Leadership, Emotional Question, and Islamic Ethical of work to Employee 
Performance’s in Law University, Islamic Of Indonesian University. The objective of this research are to find out : 1. to get 
empiric prove about influences of leadership, Emotional Question, and Islamic Ethical of work to organizational 
performance’s in Law Faculty, Islamic of Indonesian University. The respondances of the research are administrative 
employes of Law Faculty, Islamic of Indonesian University. The research use questionnaire is uses descriptive analysis. 
The result of the research shows that there is two significant influence aspect of the Emotional Question (X2) and Islamic 
Ethical of Work (X3) to Employee Performance, Islamic of Indonesian University. The Emotional Question (X2) is the most 
dominant aspect of the employee performance’s in Law Faculty, Islamic of Indonesian University. 
Keywords : Leadership, Emotional Question, Islamic Ethical of work 
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03311315 / DELANITA PUTRI A. 
PENGARUH KOMPETENSI, KECERDASAN EMOSIONAL DAN ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP KINERJA 
PEGAWAI ADMINISTRATIF TETAP STRATA-1 PROGRAM REGULER FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Subowo, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
The research descript how influence aspects of Competency, Emotional Quetient, and Islamic Ethical of work to Employee 
Performance’s in Industrial Technology Faculty, Islamic Of Indonesian University. The objective of this research is to find 
out: 1. to get empiric prove about influences of Competency, Emotional Quotient, and Islamic Ethical of work to 
organizational performance’s in Industrial Technology Faculty, Islamic of Indonesian University. The respondances of the 
research are administrative employes of Industrial Technology Faculty, Islamic of Indonesian University. The research use 
questionnaire is uses descriptive analysis. 
The result of the research shows that there are two significant influence aspect of the Competency (X1) and Emotional 
Quotient (X2) to Employee Performance, Islamic of Indonesian University. The Emotional Quotient (X2) is the most 
dominant aspect of the employee performance’s in Law Faculty, Islamic of Indonesian University. 
Keywords : Competency, Emotional Quotient, Islamic Ethical of work 
 
 
 
 
 
04311443 / K.M.IRFAN PERDANA 
PENGARUH STRES KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DI BANK BRI BANTUL, 
2008 
Pembimbing: Subowo, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
The objective of this research is to find out how big effect of work stress and motivation individually or together toward 
performance of employees in the BRI Bank, Bantul. Data was collected by questionnaire which are developed on 
theoretical base submitted. Questionnaire were given to respondent, all of employees of Bantul BRI Bank. To evaluate 
this instrument feasibility conducted by iteman program. This result of this research use descriptive analysis and inductive 
analysis ( regression, f-test, t-test, anova ). 
The result of this research showed that the effect of work stress and motivation individually or together having significant 
positive effect toward performance of employees in the Bantul BRI Bank. Beside that, motivation is the most dominant 
variable effect toward performance of employees in the Bantul BRI Bank which have gotten a good responses by 
employees. 
Keywords : work stress, motivation, and performance of employees 
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04311142 / RIZQI ADHYKA KUSUMAWATI 
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PERUM PEGADAIAN KANTOR 
WILAYAH YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Suhartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, peran manusia pekerja sebagai salah satu alat produksi 
perlahan-lahan akan tergantikan oleh alat-alat yang tercipta melalui kecanggihan teknologi. Selain itu, persaingan dalam 
dunia bisnis juga menuntut perusahaan bisnis memutar otak mencari cara agar perusahaan tetap eksis dan bertahan 
ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Kedua hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya manusia yang 
digunakan oleh perusahaan sehingga hanya manusia-manusia yang berkompeten dan yang memiliki tingkat kreativitas 
yang tinggi-lah yang nantinya akan dapat bertahan memenangkan persaingan dalam dunia bisnis. 
Sebuah perusahaan dapat dikatakan eksis apabila perusahaan tersebut dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas baik, 
kreatif dan inovatif serta mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan. Namun untuk mencapai 
kinerja yang baik dan memenuhi standar perusahaan diperlukan SDM atau karyawan yang handal dan memiliki 
kompetensi dalam segala bidang. Terkait dengan kinerja yang dihasilkan karyawan, terdapat banyak faktor yang 
mempengaruhi pencapaian kinerja karyawan dan salah satu faktornya adalah motivasi karyawan dalam bekerja. 
Penelitian ini mengkhususkan pada motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri seorang karyawan dengan mengacu pada 
Teori Tiga Kebutuhan David McClelland ( kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi dan kebutuhan akan kekuasaan ) 
dimana dalam teori tersebut dinyatakan bahwa seorang individu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu atau bekerja 
apabila ketiga kebutuhan  tersebut telah terpenuhi.  
 
 
 
01311136 / PURNOMO ADI NUGROHO 
PENGARUH KEADILAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KARYAWAN EDUKATIF DI POLITEKNIK POS 
BANDUNG, JAWA BARAT, 2008 
Pembimbing: Suhartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
99311151 / SRI DAMAR WISANGGONO P 
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI C & O AUTO CAR WASH YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Suhartini, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
The aim of this research was knowing the influence of direct financial compensation and indirect compensation towards 
performance of the employee of C & O Car Auto Wash in Yogyakarta. It was purposed to know which it gave the bigger 
effect on the employee performance. Total amount of the field workers are fourty eight. Thirty nine workers was chosen 
as sample are fixed as purposive sampling. From the research, after eliminated one question on questionaire we could 
conclude that validity test and reliability test the questioners were fulfilled the requirement. From the partial test, direct 
financial compensation and indirect compensation in double way significantly didn’t influence the performance. 
Together both test variable also significantly influenced the performance, and based on the regression equivalent showed 
that direct financial compensation variable had bigger influence to performance than indirect compensation. 
Keywords: direct financial compensation, indirect compensation, employee performance 
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04311056 / PRIASTUTI ANINDITA 
ANALISIS EFEKTIFITAS IKLAN MIE SEDAP DAN INDOMIE DENGAN MENGGUNAKAN CONSUMER DECISION 
MODEL DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA, 2007 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian dengan judul ”Analisis Efektifitas Iklan Mi Sedaap dan Indomie Dengan Menggunakan Consumer Decision Model 
di Kabupaten Sleman” ini mencoba untuk mengidentifikasi ada tidaknya pengaruh keenam variabel CDM yang saling 
berhubungan yaitu pesan iklan (F), pengenalan merek (B), sikap (A), keyakinan (C), minat beli (I) dan pembelian aktual 
(P) terhadap efektifitas iklan produk mi instan merek Mi Sedaap dan Indomie di televisi. Dimana keenam variabel 
Consumer Decision Model (CDM) tsb dapat berperan sebagai variabel bebas maupun variabel tergantung. 
Penelitian ini mencoba mengemukakan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pesan 
iklan (F) terhadap pengenalan merek (B), pesan iklan (F) terhadap keyakinan (C), pesan iklan (F) terhadap sikap (A), 
pengenalan merek (B) terhadap sikap konsumen (A), keyakinan (C) terhadap minat beli (I) dan pengaruh minat beli (I) 
terhadap pembelian aktual (P). Penelitian juga menguji pengaruh pesan iklan (F) dan pengenalan merek (B) secara 
bersama-sama terhadap sikap konsumen (A) dan menguji pengaruh keyakinan (C) dan sikap (A) secara bersama-sama 
terhadap minat beli (I). Data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan angket serta wawancara yang dilakukan 
selama bulan Mei 2007. Adapun populasi penelitian ini adalah individu yang berdomisili di Kabupaten Sleman yang 
memiliki kriteria tertentu yaitu konsumen potensial yang pernah melihat iklan produk mi instant Mi Sedaap dan Indomie 
di Televisi. Angket dibagikan kepada 100 responden secara convenience sampling yaitu konsumen yang mudah ditemui di 
tiga kecamatan yang dianggap peneliti mudah dalam memperoleh data, yaitu kecamatan Ngaglik, kecamatan Ngemplak, 
dan kecamatan Depok. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, regresi linier berganda dan 
koefisien determinan.  
Dari hasil pengujian regresi linier sederhana, terbukti secara keseluruhan bahwa variabel independen memiliki pengaruh 
terhadap variabel dependen dari kedua merek mi instan tersebut, meskipun besar persentase pengaruh diantara kedua 
merek tersebut beda tipis. Sedangkan dari analisis regresi linier berganda dapat dibuktikan pada kedua merek mi instan 
tersebut variabel pesan iklan (F) dan pengenalan merek (B) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap sikap 
konsumen (A) dan variabel keyakinan (C) dan sikap (A) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap minat beli (I). 
Kedua alat uji tersebut memberi kesimpulan bahwa pada kedua merek mi instan tersebut proporsi pengaruh jauh lebih 
besar jika variabel dependen tidak hanya dipengaruhi satu variabel saja melainkan lebih dari satu. Mi instan merek 
Indomie memiliki persentase pengaruh yang lebih besar daripada Mi Sedaap dalam pengaruh pesan iklan (F) terhadap 
pengenalan merek (B), pengenalan merek (B) terhadap sikap (A), keyakinan (C) terhadap minat beli (I), serta minat (I) 
terhadap keputusan pembelian (P) atau pembelian aktual. Sedangkan Mi Sedaap memiliki pengaruh yang lebih besar 
dalam pengaruh pesan iklan (F) terhadap keyakinan konsumen (C), pesan iklan (F) terhadap sikap (A), dan sikap (A) 
terhadap minat beli (I). 
 
 
 
 
02311423 / GRARIS NOVIANTO 
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DISTRIBUSI PEMASARAN USAHATANI CABAI MERAH DI KABUPATEN 
SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi distribusi pemasaran serta pendapatan usahatani cabai merah di 
Kabupaten Sleman bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah distribusi pemasaran cabai, mengetahui margin, 
keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran serta margin diterima petani dan mengetahui pendapatan pengusahaan 
budidaya cabai dan pengaruhnya terhadap petani. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan petani sedangkan data sekunder diperoleh instansi 
terkait seperti dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Metode pengambilan sampel dengan sistem 
sampling kuota dengan jumlah sampel sebanyak 16. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif saluran 
pemasaran, analisis pendapatan usahatani, analisis margin dan analisis Break Even Point (analisis pulang pokok).  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pola saluran pemasaran cabai di Kabupaten Sleman, 
yaitu: 1) Petani Produsen – Pedagang Pengumpul – Pedagang Besar – Agen - Pengecer – Konsumen Akhir. 2) Petani 
Produsen – Agen Kelompok Tani – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen Akhir. 3) Petani Produsen – Pedagang 
Pengumpul – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen Akhir. Analisis pendapatan usahatani dalam 1.000 m2 yaitu biaya 
total rata-rata sebesar Rp.3.156.431,50 dengan produksi rata-rata sebesar 1.066,66 kg, harga jual rata-rata 
Rp.5.333,00/kg, pendapatan kotor Rp.5.636.666,66 dan pendapatan bersih Rp.2.500.235,16. Analisis margin lembaga 
pemasaran yang paling efisien dan efektif adalah saluran pemasaran 3 yaitu: total biaya margin pemasaran 
Rp.2.500,00/kg (26,31%), total keuntungan Rp.1573,00/kg (16,55%), dan bagian diterima petani Rp.7.000,00 (73,68%) 
merupakan bagaian tertinggi diantara ketiga saluran pemasaran. Analisis Break Even Point usahatani menunjukkan 
penerimaan lebih besar daripada biaya total sehingga usahatani berpengaruh positif dan layak untuk diusahakan.  
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01311476 / DEWI EKA SANTI 
ANALISIS HUBUNGAN ANTARA SIKAP DAN MINAT KONSUMEN UNTUK MENGAMBIL POLIS ASURANSI 
KESEHATAN SYARIAH (TAKAFUL MEDICAL CARE) DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Perkembangan dunia asuransi khususnya asuransi Kesehatan di Indonesia dewasa ini belum begitu menggembirakan. 
Keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti Asuransi Kesehatan Syariah (Takaful Medical Care) sangat dipengaruhi oleh 
faktor daya beli dan faktor kepercayaan masyarakat kepada asuransi Takaful kesehatan. Selain itu juga dipengaruhi oleh 
faktor-faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi tersebut antara lain berupa persepsi, motivasi, sikap dan belajar. Sikap 
merupakan gejala-gejala yang perlu dipelajari. Bagaimana konsumen Indonesia mensikapi diri sendiri tentang 
kesehatannya dan sikap mereka terhadap Asuransi Kesehatan Syariah (Takaful Medical Care) serta minat untuk 
mengikuti Asuransi Kesehatan Syariah (Takaful Medical Care). Oleh karena untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 
maka perlunya penelitian tentang Analisis Hubungan Antara Sikap dan Minat Konsumen Untuk Mengambil Polis Asuransi 
Kesehatan Syariah (Takaful Medical Care) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 
Perolehan data primer penelitian dengan cara penyebaran kuesioner, yang terdiri dari variabel evaluasi, keyakinan, 
keyakinan normatif, motivasi dan minat. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah convinience sampling 
dengan cara menyebar kuesioner kepada responden yang dinilai memiliki informasi yang relevan dengan penelitian ini ke 
masyarakat perumahan Griya Taman Asri di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 130, 
yaitu masyarakat Griya Taman Asri yang pernah menggunakan asuransi. Dari 130 kuesioner yang disebar ternyata ada 
sepuluh kuesioner yang tidak valid karena responden belum mengenal asuransi kesehatan Takaful dan sebagian 
pertanyaan belum diisi. Sebelum pengumpulan data, daftar pertanyaan yang telah dibuat dilakukan pretest pada 30 
responden untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya.    
Penelitian ini bertujuan ; (1) untuk mengidentifikasi sikap konsumen/ masyarakat Kabupaten Sleman terhadap Asuransi 
Kesehatan Syariah (Takaful Medical Care), (2) Untuk mengidentifikasi pengaruh sikap konsumen dan norma subyektif 
terhadap minat konsumen untuk mengambil polis Asuransi Kesehatan Syariah (Takaful Medical Care) kesehatan pada 
industri asuransi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, (3) Untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara sikap dan 
minat konsumen untuk mengambil polis Asuransi Kesehatan Syariah (Takaful Medical Care) kesehatan pada industri 
asuransi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sikap responden yang terdiri dari keyakinan penting (bi) dan evaluasi akan akibat 
(ei), baik secara bersama-sama/serempak maupun secara parsial mempunyai pengaruh yang agak buruk dalam 
pengambilan polis Asuransi Kesehatan Syariah (Takaful Medical Care). Dan norma subyektif yang terdiri keyakinan 
normatif (NBj) dan motivasi konsumen (MCj), baik secara serempak maupun parsial mempunyai pengaruh agak buruk. 
Sikap konsumen (Ab) dan norma subyektif (SN), baik secara serempak maupun parsial mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap minat berperilaku (BI) dalam mengambil polis Asuransi Kesehatan Syariah (Takaful Medical Care). 
Serta hubungan antara sikap dan minat konsumen untuk mengambil polis Asuransi Kesehatan Syariah (Takaful Medical 
Care) signifikan. 
 
 
 
 
 
04311497 / RAHMA DWIMARINA PRIBADI 
ANALISIS HUBUNGAN SIKAP DAN MINAT KONSUMEN UNTUK MENJADI NASABAH PEGADAIAN SYARIAH 
CABANG MLATI SLEMAN YOGYAKARTA., 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap dan norma subyektif konsumen terhadap operasionalisasi 
Pegadaian Syari’ah Cabang Mlati Kabupaten Sleman dan ingin mengetahui hubungan sikap dan norma subyektif terhadap 
minat konsumen untuk menggunakan jasa Pegadaian Syari’ah cabang Mlati Kabupaten Sleman. Adapun sikap dapat 
dilihat dari variable keyakinan terhadap perilaku konsumen dan evaluasi konsumen. Tiap-tiap variable sikap terdiri atas 
15 atribut. Untuk variable norma subyektif dilihat dari variable keyakinan terhadap referen dan motivasi dari referen yang 
setiap variable terdiri atas 3 atribut. Sedangkan variabel minat terdiri dari 3 atribut.  
Penelitian ini menggunakan theory reasoned action model yang dikemukakan oleh M.Fishbein dan I. Azjen. Agar penulis 
dapat mengetahui pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap minat beli maka digunakan alat analisis regresi 
berganda. Dengan uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi berganda dan parsial yang didukung oleh uji-F dan 
uji-t.  
Populasi penelitian merupakan konsumen potensial yang berjumlah 100 orang. Dan data didapat dari hasil penyebaran 
angket terhadap responden yang belum menggunakan jasa Pegadaian Syari’ah Cabang Mlati Kabupaten Sleman.  
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang positif dan kuat antara sikap dan norma subyektif untuk menggunakan 
jasa Pegadaian Syari’ah Cabang Mlati Kabupaten Sleman. Adapun variable yang paling dominan yang mempengaruhi 
konsumen potensial untuk menggunakan jasa Pegadaian Syari’ah Cabang Mlati Kabupaten Sleman adalah variable sikap 
konsumen.  
Kata kunci: Minat, sikap, norma subyektif  
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04311070 / AZIFA LILLAH 
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP BATIK FENO DI PEKALONGAN, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Batik Feno di Pekalongan” yang bertujuan untuk 
mengetahui berapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap BATIK FENO, dan untuk mengetahui dimensi apakah 
yang paling tinggi dalam membentuk kepuasan konsumen. Jenis penelitian ini adalah survey yang dilakukan pada 
perusahaan batik, yaitu BATIK FENO yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Pesindon 2/7 Pekalongan 51113. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen BATIK FENO di Pekalongan. Sampel penelitian ini adalah 100 
konsumen yang dianggap telah  cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan “accidental 
sampling”, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil responden yang kebetulan ada, dalam arti siapa 
saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila    dipandang orang yang 
ditemui itu cocok sebagai sumber data. Model analisis    yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tingkat 
kesesuaian, dan   analisis diagram kartesius, terhadap lima driver kepuasan pelanggan yang terdiri dari produk, harga, 
faktor emosional, kemudahan, dan kualitas jasa.  
Berdasarkan hasil penelitian, analisis kesesuaian kepuasan menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen belum merasa 
puas terhadap faktor penggerak yang diberikan oleh  BATIK FENO di Pekalongan. Hal ini dapat dibuktikan dengan rata-
rata kesesuaian adalah sebesar 86,2%. Namun demikian nilai masih diatas 50%, sehingga dapat dinyatakan bahwa 
kepuasan konsumen BATIK FENO di Pekalongan termasuk dalam kriteria yang sedang. Sedangkan kepuasan    tertinggi 
yang dirasakan konsumen pada BATIK FENO terjadi pada atribut pelayanan yang sopan dengan tingkat kesesuaian 
sebesar 112,1%. Atribut-atribut yang menjadi prioritas sebagai faktor penggarak kepuasan adalah produk yang kurang 
berkualitas, harga yang belum sesuai dengan kebutuhan pelanggan,    produk batik yang belum membanggakan, lokasi 
yang sulit dijangkau, tempat parkir yang kurang memadai,  kurangnya interior di BATIK FENO, fasilitas toko BATIK FENO 
yang belum lengkap, pelayanan yang kurang ramah, karyawan yang masih kurang cakap, dan tanggapan terhadap 
keluhan pelanggan yang    kurang cepat. Sementara faktor penggerak yang perlu dipertahankan  pelayanannya adalah 
desain batik yang diinginkan pelanggan dapat dipenuhi oleh BATIK FENO, bahan yang digunakan bermacam-macam, 
harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk, kerapihan ruangan toko BATIK FENO, kenyamanan ruangan toko 
BATIK FENO, penampilan karyawan BATIK FENO, ketepatan waktu dalam membuka toko BATIK FENO, dan karyawan 
BATIK FENO selalu ada ketika dibutuhkan pelanggan. 
 
 
 
04311250 / ARI DYAH PITA D J 
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PASTA GIGI CLOSE UP DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
LOYALITAS MEREK (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN IMOGIRI), 16 September 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pasta Gigi Close Up Dan Pengaruhnya TerhadapLoyalitas 
Merek (Studi Kasus Pada Masyarakat Imogiri) bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pasta 
gigi Close Up serta untuk mengetahui hubungan secara parsial dan simultan antara kepuasan pelanggan pasta gigi 
dengan loyalitas merek. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda, korelasi berganda, korelasi 
parsial yang kemudian dilanjutkan dengan analisis deskriptif dan analisi statistika. Analisis deskriptif dilakukan untuk 
mendeskripsikan karakteristik responden. Sedangkan analisis statistika digunakan untuk melakukan analisis yang 
dilakukan dengan menggunakan teknik statistic sehingga keputusan dapat diambil lebih pasti. Untuk mengetahui 
hubungan antara variabel-variabel gaya hidup terhadap perilaku berbelanja secara serentak (uji F) maupun secara parsial 
(uji T). Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,597 berarti ada hubungan yang positif antara 
kepuasan terhadap loyalitas. Besarkoefisien deteminasi ( R2 ) sebesar 0,356 hal ini berarti bahwa sebanyak 35,6% 
kepuasan konsumen dipengaruhi oleh variabel produk, harga dan kemudahan untuk mendapatkan. Koefisien korelasi (R) 
sebesar 0,620 berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel kepuasan yang terdiri dari produk, harga dan 
kemudahan untuk mendapatkan dengan loyalitas konsumen. Koefisien Deteminasi (R2) sebesar 0,385 artinya sebesar 
38,5% loyalitas konsumen dipengaruhi oleh kepuasan. 
 
 
 
04311288 / RIZKA ARUM WULAN 
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP SABUN CAIR PENCUCI PIRING SUNLIGHT DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP LOYALITAS MEREK, 21 Oktober 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Persaingan sabun cair pencuci piring merek Sunlight dengan sabun cair pencuci piring merek lain tidak dapat dipungkiri. 
Pertumbuhannya semakin lama semakin berkembang, dan selalu memiliki inovasi terhadap produk yang dihasilkan. 
Sehingga perusahaan harus selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara meningkatkan inovasi pada produkproduk yang dihasilkan ataupun membuat perubahan baik 
dalam harga atau dalam unsure-unsur produk tersebut, sehingga akan tercapai kepuasan dan loyalitas konsumen. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh antara kepuasan konsumen dengan loyalitas merek pada produk 
sabun cair pencuci piring Sunlight. Obyek dari penelitian ini adalah masyarakat yang potensial menjadi konsumen 
Sunlight dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner 
kepada responden dengan metode convenience sampling dimana respondennya akan menjadi sampel dalam penelitian 
ini. 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 
regresi. Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepuasan 
konsumen terhadap loyalitas merek sebesar (R2) 0,563 artinya ketiga variabel bebas tersebut mempunyai 
kontribusi sebesar 56,3% terhadap loyalitas merek pada produk sabun cair pencuci piring Sunlight. Sedangkan 
sumbangan variabel bebas pembentuk kepuasan pelanggan terhadap loyalitas adalah variabel produk sebesar 0,430, 
variabel harga 0,236 dan variable kemudahan dalam mendapatkan 0,216. Ini artinya produk memiliki kontribusi terbesar 
dalam menciptakan loyalitas merek pada sabun pencuci piring Sunlight. 
Kata kunci: kepuasan pelanggan dan loyalitas 
 
 
 
 
04311454 / NUR SANTI WIGATI 
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, PERSEPSI KUALITAS, DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN 
PADA PRODUK SHAMPO MEREK CLEAR (STUDI KASUS KELURAHAN CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN 
YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul “ Analisis Pengaruh Brand Image, Persepsi Kualitas Dan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Pada 
Produk Shampo Merek Clear “. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh Brand Image, persepsi kualitas dan 
harga terhadap loyalitas konsumen. Selain itu juga diteliti faktor yang paling berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumennya. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode 
Accidental Sampling dan Incidental Sampling. Data dikumpulkan dari individu-individu atau grup-grup yang kebetulan 
dijumpai atau yang sengaja dijumpai. Sampel yang dugunakan adalah sebanyak 100 orang responden. Teknik 
pengumpalan data dengan menggunakan kuisioner. Variabel penelitian adalah Brand Image, Persepsi Kualitas dan Harga 
sebagai variabel bebas atas Loyalitas Konsumen. Metode pengolahan data dan analisis regresi berganda, koefisien 
determinasi berganda dan koefisien determinasi parsial. Pengujian hipotesis menggunakan Uji F dan Uji t dengan taraf 
signifikan 5 %. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini 
menggunakan kuisioner, maka rumus Product Moment dan Crobach Alpha menjadi pilihan. Dan selanjutnya untuk 
menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu yaitu SPSS versi 12. Berdasarkan hasil analisis secara parsial, ketiga 
variabel bebas yang terdiri dari Brand Image (X1), Persepsi kualitas (X2), dan Harga (X3), mempunyai pengaruh 
terhadap Loyalitas Konsumen pada Produk shampo merek Clear secara simultan dan bermakna. Terlihat dari hasil 
perhitungan Fhitung yang dihasilkan sebesar 34,481 > FTabel 2,6994 dengan taraf Sig 0,000 yang berarti kurang dari 
0,05 sedangkan koefisien determinasi ganda (R2) sebesar 0,519. Variabel Brand Image mempunyai pengaruh dominan 
terhadap Loyalitas Konsumen terbukti. Hal ini dapat dilihat pada koefisien determinasi parsial (r2) dari variabel Brand 
Image (X1) mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 0,275. Artinya Loyalitas Konsumen dapat dijelaskan oleh variabel 
Brand Image sebesar 27,5%. Nilai ini paling besar jika dibandingkan koefisien determinasi parsial variabel yang lain, 
yaitu Persepsi kualitas (X2) sebesar 6,1%, dan Harga (X3) sebesar 17,2%. 
 
 
 
 
 
04311344 / AGUSTINA RIZKY SULISTRIYANI 
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, PERSEPSI KUALITAS, DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN 
PADA PRODUK PELUMAS KENDARAAN MEREK PRIMA XP, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Judul penelitian yang saya ajukan adalah mengenai Analisis Pengaruh Brand Image, Persepsi Kualitas, dan Harga 
terhadap Loyalitas Konsumen pada Produk Pelumas Kendaraan Merek Prima XP. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui 
pengaruh brand image, persepsi kualitas, dan harga dari produk Prima XP terhadap loyalitas konsumen yang diwujudkan 
dalam bentuk sikap membeli, membeli kembali dan merekomendasikan produk tersebut kepada yang lain. Selain itu juga 
untuk mencari variabel apa yang paling berpengaruh paling besar terhadap loyalitas konsumen. Penelitian dilakukan di 
daerah condong catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Convenience sampling menjadi pilihan peneliti dalam pengambilan 
sampelnya, dikarenakan penelitian ini mengambil sample berdasarkan atas pertimbangan tertentu, yaitu mereka yang 
sudah pernah menggunakan dan belum menggunakan tetapi telah mengetahui produk pelumas Prima XP. Untuk teknik 
pengumpulan data, penulis menyebarkan 100 kuesioner kepada responden. Alat analisis yang digunakan yaitu uji 
validitas dan realibilitas, regresi linier berganda, koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi, koefisien korelasi 
parsial, dan koefisien determinasi parsial. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa variabel brand image, persepsi kualitas, dan harga 
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen, tetapi variabel yang dominan berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen terhadap produk pelumas Prima XP adalah variabel brand image. Ini terbukti dari hasil analisis regresi linier 
berganda, uji T, uji F, demikian juga dengan angka koefisien korelasi ganda sebesar 0,637 dan koefisien determinasi 
sebesar 0,406. 
Kata kunci: brand image, persepsi kualitas, harga, loyalitas konsumen. 
 
 
 
 
04311510 / CRISTIANA DYAH AYU INDRAWATI 
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES,PRODUCT FEATURES, DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN 
PADA PRODUK PENCUCI WAJAH MEREK POND’S (STUDI KASUS PADA MAHASISWA YANG TINGGAL DI 
DAERAH CONDONG CATUR, SLEMAN), 17 November 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Pesatnya persaingan dalam perkembangan dunia usaha, menuntut usaha-usaha tersebut dikelola secara profesional, 
sehingga kelangsungan usahanya dapat terjamin. Fenomena persaingan yang ada,akan semakin mengarahkan sistem 
perekonomian ke mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk mengembangkan strategi pemasarannya. 
Penelitian ini berjudul ”Analisis Brand images, Product Features, Dan Harga Terhadap Loyalitas konsumen pada Produk 
Pencuci wajah Pond’s. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Brand Images, Product features, dan Harga 
terhadap Loyalitas konsumen. Selain itu juga akan diteliti faktor yang paling dominant berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Condong Catur. Dalam pengambilan sampel, sampel yang digunakan 
adalah banyak 98 orang responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner. Variabel penelitian 
adalah Brand images, Product features, dan Harga sebagai variabel bebas dan Loyalitas Konsumen sebagai variabel 
terikat. Metode pengumpulan data dan analisis menggunakan analisis Regresi Berganda, Determinasi Berganda, dan 
analisis Korelasi Parsial.Pengujian Hipotesismenggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi 5% sedangkan untuk 
menguji validitas dan reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini menggunakan rumus Product Moment dan 
selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu yaitu program SPSS 12. Dalam analisis yang 
dilakukan peneliti diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif secara serentak dan parsial terhadap loyalitas 
konsumen. 
Kata Kunci: Brand images, Product features, Harga, Loyalitas konsumen 
 
 
 
 
 
03311210  / DANANG SETIANTO 
ANALISIS PENGARUH FAKTOR SOSIAL TERADAP PERILAKU MENGAMBIL KREDIT PADA PERUM PEGADAIAN 
CABANG CONDONG CATUR , 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor sosial terhadap 
perilaku mengambil kredit pada Perum Pegadaian Cabang Condong Catur dan variabel faktor sosial yang manakah paling 
dominan mempunyai pengaruh terhadap perilaku mengambil kredit pada Perum Pegadaian Cabang Condong Catur. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pengujian pengaruh kelompok sosial terhadap perilaku mengambil 
kredit pada Perum Pegadaian Cabang Condong Catur dan untuk mengetahui variabel faktor sosial yang paling dominan 
mempunyai berpengaruh terhadap perilaku mengambil kredit pada Perum Pegadaian Cabang Condong Catur.  
Hasil dari penelitian ini didapat bahwa variabel dalam kelompok sosial secara serentak dan parsial berpengaruh signifikan 
terhadap Perilaku Mengambil Kredit nasabah pada produk dan jasa Perum Pegadaian Cabang Condong Catur. Artinya 
semakin tinggi variabel kelompok sosial yang terdiri dari Kelompok acuan (X1), Keluarga (X2), Peran dan status (X3), 
maka Perilaku Mengambil Kredit nasabah akan semakin meningkat pula. Besarnya kontribusi ketiga variabel bebas 
tersebut adalah sebesar 0,654, sedangkan sisanya 0,346 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
model penelitian, seperti kualitas produk, harga, feature, prestise dan lain sebagainya.  
Selain itu variabel keluarga mempunyai pengaruh dominan terhadap Perilaku Mengambil Kredit nasabah dan hasilnya 
terbukti. Hal ini dapat dilihat pada koefisien determinasi parsial dari variabel keluarga (X2) mempunyai nilai terbesar 
yaitu sebesar 0,271. Nilai ini paling besar jika dibandingkan koefisien beta variabel yang lain, yaitu Kelompok acuan (X1) 
sebesar 0,049 dan Keluarga (X3) sebesar 0,205.  
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04311090 / AGNIS NOVELIA AIRRAVATI 
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BANK SYARIAH 
MANDIRI DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah 
Mandiri di wilayah Yogyakarta serta mengetahui variabel apakah yang paling dominan terhadap keputusan menjadi 
nasabah Bank Syariah Mandiri di wilayah Yogyakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua orang 
yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri di Yogyakarta. 
Sampel penelitian ini adalah 100 responden yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan 
sampel menggunakan “convenience sampling”, yaitu pengambilan sampel yang dikenakan pada individu yang kebetulan 
dijumpai atau yang dapat dijumpai saja yang diteliti. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 
Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial yang terdiri dari kelompok acuan, keluarga, 
peran dan status secara serentak dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan konsumen pada jasa 
Bank Syariah Mandiri. Besarnya kontribusi ketiga variabel bebas tersebut sebesar 0,528 sedangkan sisanya 0,472 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam mdel penelitian, seperti faktor budaya, factor pribadi maupun 
faktor psikologis. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi persial menunjukkan bahwa variabel keluarga 
mempunyai pengaruh dominant terhadap keputusan konsumen terbukti. Hal ini dapat dilihat pada koefisien determinasi 
parsial dari variabel Keluarga (X2) mempunyai nilai terbesar yaitu 0.167. 
 
 
 
 
 
 
04311276  / LINTANG MAHARDHIKA 
ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP TERHADAP  PERILAKU BERBELANJA ( STUDI PADA BEBERAPA BUTIK DI 
YOGYAKARTA ) , 16 September 2008  
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Berbelanja (Studi Pada Beberapa Butik di 
Yogyakarta) bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh gaya hidup terhadap perilaku berbelanja pada Beberapa 
Butik di Yogyakarta serta komponen apa yang memiliki pengaruh signifikan dan komponen apa yang memiliki korelasi 
kuat yang mempengaruhi pilihan konsumen dalan perilaku berbelanja pada beberapa Butik di Yogyakarta..  
Alat analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda, korelasi berganda, korelasi parsial yang kemudian 
dilanjutkan dengan analisis 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. Untuk mengetahui hubungan antara variabel-
variabel gaya hidup terhadap perilaku berbelanja secara serentak (uji F) maupun secara parsial (uji T).  
Hasil penelitian ini keseluruhan dapat diketahui secara bersamaan komponen Kegiatan, Minat, dan Opini mempunyai 
pengaruh signifikan tehadap perilaku berbelanja. Dan dapat diketahui bahwa komponen gaya hidup mempunyai korelasi 
yang kuat terhadap perilaku berbelanja pada beberapa Butik di Yogyakarta.  
 
 
 
 
 
 
04311482 / ANY NUR ISTIATI 
ANALISIS PENGARUH IKLAN DI MEDIA TELEVISI DAN MAJALAH TERHADAP MINAT BELI PRODUK SHAMPO 
MERK DOVE (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERITAS ISLAM INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
- 
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04311480 / YUNI ASTUTI 
ANALISIS PENGARUH IKLAN DI MEDIA TELEVISI TERHADAP MINAT BELI PRODUK PEMUTIH MERK POND'S 
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Perusahaan yang telah menciptakan produk harus bisa melakukan komunikasi kepada konsumen agar produk tersebut 
bisa sukses di pasar. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan komunikasi antara lain 
dengan periklanan. Banyak media yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam beriklan. Dalam penelitian ini lebih 
menitik beratkan pada periklanan melalui media televisi. Meskipun biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak tetapi 
televisi adalah media yang paling efektif dan efisien karena televisi bisa menyangkau secara luas khalayak sasaran. 
Dalam penelitian ini akan mengukur sejauh mana pengaruh iklan terhadap minat beli khususnya pada produk pemutih 
merk Pond’s. Variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh iklan terhadap minat beli produk pemutih merk Pond’s 
adalah frekuensi iklan, penggunaan bintang iklan, tema iklan, suasana iklan, musik iklan, dan dialog iklan. 
Dalam memecahkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan teori perilaku konsumen serta analisis 
regresi berganda, analisis korelasi berganda, analisis koefisien determinasi, analisis korelasi parsial, uji F, dan uji T. 
Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada responden, maka hasil yang diperoleh adalah ada pengaruh 
yang positif dari frekuensi iklan, bintang iklan, tema iklan, suasana iklan, musik iklan, dan dialog iklan terhadap minat 
beli. Variabel tema iklan adalah variabel yang menyumbang porsi paling besar dalam mempengaruhi minat beli 
 
 
 
04311272 / RIZKY RAHMANIZAR 
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS MEREK (STUDI KASUS PADA SHAMPO 
CLEAR), 17 November 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek (Studi Kasus Pada Shampo 
Clear) bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap Shampo Clear serta untuk mengetahui 
hubungan secara simultan dan parsial antara kepuasan pelanggan shampo Clear dengan loyalitas merek. 
Alat analisis yang digunakan adalah model regresi linear sederhana, regresi linear berganda, korelasi berganda, korelasi 
determinasi, dan korelasi parsial yang kemudian dilanjutkan dengan 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. 
Untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel kepuasan konsumen terhadap loyalitas merek secara serentak (uji 
F) maupun secara parsial (uji T). Hasil penelitian ini keseluruhan dapat diketahui secara bersamaan bahwa variabel 
produk,harga dan kemudahan mempunyai pengaruh signifikan tehadap loyalitas merek. Secara parsial, variabel produk 
berpengaruh signifikan atau mempunyai pengaruh yang besar terhadap loyalitas.Rata – rata tingkat kepuasan konsumen 
adalah sebesar 3,94. Ini menunjukkaan bahwa konsumen merasa puas terhadap produk, harga dan kemudahan untuk 
mendapatkan produk shampoo Clear. 
 
 
 
03311131 / YUNI MASRUROH 
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PRODUK MINUMAN 
MEREK TEH BOTOL SOSRO (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM 
INDONESIA), 2007 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Pengaruh Kepuasan pelanggan sangat penting karena kalau pelanggan tidak puas akan meninggalkan perusahaan dan 
menjadi pelanggan pesaing. Apabila pelanggan merasa puas maka akan mengakibatkan pelanggan tersebut menjadi 
sangat loyal terhadap produk tersebut. Penelitian ini bertujuan meneliti tentang bagaimana pengaruh kepuasan 
pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada produk minuman merek teh botol Sosro apakah akan saling mempengaruhi 
atau tidak pada saat pelanggan mengkonsumsi teh botol Sosro. Sampel penelitian adalah mahasiswi-mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Jumlah sample adalah 100 mahasiswa. Hipotesis diuji dengan model uji t dan Uji F 
Setelah melakukan analisis data dan pembahasan, peneliti memperoleh temuan bahwa dari hasil analisis regresi 
berganda, masing – masing variabel kepuasan merek berpengaruh signifkan positif terhadap Loyalitas Konsumen, 
mayoritas pelanggan merasa puas terhadap produk minuman teh botol merek Sosro. Dari hasil analisis deskriptif 
diketahui bahwa mayoritas konsumen menjawab setuju pada variabel kepuasan. Sedangkan  hasil analisis secara parsial 
menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, harga, Kualitas Servis, emosi, distribusi dan biaya dan kemudahan 
berpengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas Konsumen pada produk minuman teh botol Sosro. 
Keyword : Kepuasan pelanggan, Loyalitas pelanggan 
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04311503 / BUDI TANIA SUBADI 
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SU8YEKTIF KONSUMEN POTENSIAL TERHADAP MINAT MENJADI 
NASABAH BANK SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN DEPOK,KABUPATEN SLEMAN), 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
03311166 / NITA KUSUMASARI 
ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK DIKHUSUSKAN PADA DESAIN KAOS DI PT.ASELI DAGADU DJOKDJA, 
2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berfokus pada penentuan terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen serta bagaimana 
perusahaan menjamin agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan konsumen tersebut.. Ada dua kepentingan 
dalam hal ini yaitu kepentingan konsumen terhadap kepuasan melalui pemenuhan keinginan serta kebutuhannya dan 
perusahaan untuk menciptakan produk yang berkualitas, serta meningkatkan posisi persaingan di pasar dalam upaya 
pemenuhan keinginan dan kebutuhan konsumen. 
Metode yang digunakan untuk menjembatani dua kepentingan ini yaitu Quality Function Deployment. Metode yang tepat 
untuk mengenali, menganalisa dan menentukan tingkat kepentingan konsumen, tingkat persaingan dan kebutuhan teknis 
apa yang diperlukan. Metode ini diawali dengan pembuatan matriks kepentingan awal konsumen terhadap produk PT. 
Aseli Dagadu Djokdja secara umum, dan penilaian ketepatan terhadap produk PT. Aseli Dagadu Djokdja. Dari data 
tersebut dapat dibuat matriks House Of Quality yang memuat juga kepentingan teknis apa yang dibutuhkan. 
Kata Kunci: Costumer’s requirement, Technical’s requirement, QFD (House Of Quality), 
 
 
 
04311035 / FRANSISKA FEBRIANTI 
ANALISIS POSITIONING HOTEL MELIA PUROSANI DI BNDING DENGAN HOTEL JAYAKARTA,HOTEL SANTIKA, 
DAN JOGJAKARTA PLAZA HOTEL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengambil judul “Analisis Positioning Hotel Melia Purosani dibanding dengan Hotel Jayakarta, Hotel Santika, 
dan Jogjakarta Plaza Hotel di Daerah Istimewa Yogjakarta”. Penelitian ini dilakukan di empat hotel berbintang yaitu Hotel 
Santika, Hotel Jayakarta, Hotel Melia Purosani, dan Jogjakarta Plaza Hotel yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dengan sampel 100 responden. Responden diambil dengan cara convenience sampling (atas dasar kemudahan). Terdapat 
dua variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu variable ekonomis yang terdiri dari harga, potongan harga, dan credit 
card. Variabel yang kedua dalah kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 
empathy. Alat analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis mean aritmatik dan analisis map perception. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan posisi Hotel Melia Purosani berada dalam kuadran II, dimana jasa perhotelan ini 
memiliki kenggulan baik pada dimensi kualitas pelayanan maupun pada dimensi nilai ekonomis. Sedangkan Hotel Santika 
berada pada kuadran IV dengan angka yang rendah pada dimensi kualitas pelayanan dan tinggi pada dimensi nilai 
ekonomis. Jogjakarta Plaza Hotel merupakan jasa perhotelan yang berada pada kuadran I dengan angka tinggi pada 
dimensi kualitas pelayanan dan rendah pada dimensi nilai ekonomis, dan Hotel Jayakarta terletak pada kuadran III 
dengan angka rendah baik pada dimensi kualitas pelayanan maupun pada dimensi nilai ekonomis. Dengan demikian Hotel 
Melia Purosani memiliki posisi paling tinggi dibandingkan dengan Hotel Jayakarta, Hotel Santika, dan Jogjakarta 
Plaza Hotel. 
Kata kunci : persepsi konsumen, positioning, hotel, kualitas pelayanan dan ekonomis. 
 
 
 
04311097 / CLAUDIA VANESSA 
ANALISIS POSITIONING JASA PENERBANGAN LION AIR DI BANDING DENGAN GARUDA INDONESIA, 
MANDALA AIR DAN BATAVIA AIR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian dengan judul ”Analisis Positioning Jasa Penerbangan Lion Air di banding dengan Garuda Indonesia, Mandala Air 
dan Batavia Air di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini bertujuan untuk mengetahui posisi masingmasing jasa penerbangan 
berdasarkan persepsi konsumen dan atribut-atribut penting yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen untuk masing-
masing maskapai penerbangan. Ada dua Variabel yang dihubungkan dalam penelitian yaitu variabel ekonomis, terdiri dari 
harga, potongan harga/ promosi, kredit (credit card) dan E-paymen, sedangkan variabel kualitas pelayanan terdiri dari 
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tangible, reliability, responssivenes, assurance dan empathy. Data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan angket 
serta wawancara yang dilakukan selama bulan Mei 2008. Adapun populasi penelitian ini adalah responden yang 
menggunakan jasa penerbangan di Yogyakarta yang memiliki kriteria tertentu yaitu konsumen yang memahami dan telah 
menggunakan fasilitas maskapai penerbangan Lion Air, Garuda Indonesia, Mandala Air dan Batavia Air. Angket dibagikan 
kepada 100 responden secara accidental sampling yaitu responden yang kebetulan ada, dalam arti siapa saja yang 
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang tersebut sesuai dengan sumber data. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis mean aritmatik dan analisis map perception. 
Dari hasil pengujian analisis mean arimatik, terbukti secara keseluruhan persepsi konsumen terhadap keseluruhan jasa 
penerbangan adalah baik. Persepsi tertinggi pada dimensi kualitas pelayanan terjadi pada jasa penerbangan Garuda 
Indonesia, selanjutnya diikuti oleh jasa penerbangan Mandala Air, Batavia Air dan Lion Air. Sedangkan persepsi 
konsumen terhadap dimensi ekonomis secara keseluruhan berada pada kriteria yang baik. Persepsi tertinggi pada 
dimensi ekonomis terjadi pada jasa penerbangan Garuda Indonesia, selanjutnya diikuti oleh jasa penerbangan Lion Air, 
Batavia Air dan Mandala Air. 
 
 
 
04311034 / NURUL AZIZAH KHAIRUNISA 
ANALISIS POSITIONING JASA PERBANKAN MANDIRI TERHADAP BANK BPR, BNI, DAN BCA DI DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian dengan judul ”Analisis Positioning Jasa Perbankan Mandiri Terhadap Bank BRI, BNI, dan BCA di Daerah 
Istimewa Yogyakarta” ini dilatarbelakangi oleh adanya persaingan dalam dunia perbankan agar tetap eksis di bidangnya. 
Serta akankah bank yang lebih muda dalam hal ini Bank Mandiri, dapat menempatkan diri pada posisi tertinggi 
dibandingkan dengan Bank BRI, BNI, dan BCA yang lebih dulu berkecimpung di dunia perbankan. Skripsi ini juga 
bertujuan untuk mengetahui posisi masing-masing jasa perbankan berdasarkan persepsi konsumen dan atribut-atribut 
penting yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen untuk masing-masing bank. Ada dua variabel yang dihubungkan 
dalam penelitian yaitu variabel ekonomis, terdiri dari suku bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi serta pajak 
atas bunga, serta variabel kualitas pelayanan terdiri dari tangible, reliability, responssivenes, assurance dan empathy. 
Subjek (sampel) dalam penelitian ini adalah nasabah dari Bank Mandiri dan/atau BRI dan/atau BNI dan/atau BCA yang 
memahami keempat bank tersebut dan menggunakan minimal salah satu fasilitas pada bank-bank tersebut yang 
berjumlah 100 nasabah. Data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan angket serta wawancara yang dilakukan 
selama bulan April-Mei 2008. Angket dibagikan kepada nasabah secara accidental sampling yaitu responden yang 
kebetulan ada, dalam arti siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila 
orang tersebut dianggap sesuai dengan sumber data. Alat analisis yang digunakan adalah analisis mean aritmatik dan 
analisis map perception. 
Hasil pengujian analisis mean aritmatik, terbukti menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap keseluruhan jasa 
perbankan adalah baik dengan ratarata total untuk dimensi pelayanan sebesar 3,96 yang berada pada interval 3,41 –
4,20. Sedangkan persepsi konsumen terhadap dimensi ekonomis secara keseluruhan berada pada kriteria yang baik 
dengan rata-rata sebesar 3,87 yang berada pada interval 3,41 – 4,20. Hasil positioning menunjukkan bahwa Bank 
Mandiri di mata konsumen berada dalam kuadran I, dimana bank ini memiliki keunggulan pada dimensi kualitas 
pelayanan yaitu reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangibles tetapi memiliki kelemahan pada dimensi 
nilai ekonomis yaitu tingkat bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi serta pajak bunga. Sedangkan posisi 
Bank BCA berada pada kuadran II, dimana jasa perbankan ini telah memiliki keunggulan pada dimensi kualitas pelayanan 
maupun dimensi ekonomis. Posisi Bank BRI berada pada kuadran III, dimana jasa perbankan ini masing memiliki 
kekurangan pada dimensi kualitas pelayanan maupun dimensi ekonomis. Sedangkan posisi Bank BNI berada pada 
kuadran IV, yaitu kuadran yang memiliki keunggulan pada faktor ekonomis, tetapi memiliki kelemahan pada faktor 
kualitas pelayanan. 
 
 
 
04311283 / HERVIANA NOVI ANDARI 
ANALISIS POSITIONING PRODUK MINYAK GORENG MEREK BIMOLI TERHADAP MEREK FILMA, KUNCI MAS, 
DAN TROPICAL BERDASARKAN PERSEPSI KONSUMEN DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KELURAHAN 
CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Persaingan yang semakin tinggi dan menuntut adanya keunggulan bersaing yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan 
membutuhkan strategi pemasaran yang tepat. Mengingat ketatnya persaingan, perlu diterapkan srategi positioning agar 
dapat bersaing dengan tepat. Istilah positioning mengandung makna sebagai tindakan merancang penawaran dan citra 
perusahaan untuk mendapatkan tempat khusus dan unik dalam benak pasar-pasar sasaran sedemikian rupa sehingga 
dipersepsikan lebih unggul dibanding para pesaing” 
Hal inilah yang digunakan oleh produk minyak goreng Bimoli, Filma, Kunci Mas, dan Tropical. Masing-masing produk 
minyak goreng tersebut mempunyai keunggulan kompetitif yang berbeda untuk mengatasi persaingan tersebut. 
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Positioning sangat diperlukan dalam pemasaran barang-barang konsumsi (mass consumen goods) yang tingkat 
persaingannya tinggi, supaya merek-merek produk yang sejenis dan berada dalam satu industri akan lebih menonjol 
dalam benak/persepsi konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atribut-atribut penting yang 
diinginkan dan dibutuhkan pelanggan untuk produk minyak goring merek Bimoli, Filma, Kunci mas, dan Tropical, untuk 
mengetahui peta persepsi posisi minyak goreng Bimoli dan posisi masing-masing minyak goreng ditinjau dari persepsi 
konsumen, serta untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan minyak goreng Bimoli dalam menghadapi 
persaingan. Ada dua Variabel yang dihubungkan dalam penelitian yaitu variabel kualitas, terdiri dari performance, 
reliability, conformance, dan fit and finish serta yang kedua adalah variabel harga. 
Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis mean aritmatik dan perceptual map (peta persepsi). Analisis 
peta persepsi ini berguna untuk memilih strategi penentuan sasaran pasar dan memutuskan bagaimana menentukan 
posisi produk dan merek untuk melayani sasaran pasar yang telah dipilih. 
Berdasarkan hasil analisis indeks persepsi konsumen menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap keseluruhan 
produk minyak goreng adalah baik. Persepsi tertinggi pada dimensi kualitas terjadi pada minyak goreng merek Bimoli, 
selanjutnya diikuti oleh minyak goreng merek Tropical, Filma dan yang terakhir diikuti oleh minyak goreng merek Kunci 
Mas. Sedangkan persepsi konsumen terhadap dimensi harga secara keseluruhan berada pada kriteria yang baik. Persepsi 
tertinggi pada dimensi harga terjadi pada minyak goreng merek Bimoli, selanjutnya diikuti oleh minyak goreng merek 
Filma, Tropical, dan yang terakhir minyak goreng merek Kunci Mas. 
Keywords: positioning, persepsi, analisis peta persepsi 
 
 
 
04311506 / HARWAN DARYADI 
ANALISIS SEGMENTASI PASAR KONSUMEN TAMAN KULINER, SLEMAN, YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Segmentasi Pasar Konsumen Taman Kuliner, Sleman, Yogyakarta.“ Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendapat kejelasan siapa sajakah segmentasi pasar Taman Kuliner 
Yogyakarta ditinjau dari karakteristik demografi, yaitu pekerjaan, tingkat penghasilan, dan tempat tinggal, untuk 
mendapat kejelasan faktor apakah yang paling dominan ditinjau dari karakteristik demografi berdasarkan variable 
marketing mix, untuk mengetahui dan menganalisis manfaat apa sajakah yang dijadikan alasan oleh konsumen untuk 
membeli produk di Taman Kuliner, dan juga untuk memberi masukan strategi pemasaran guna meningkatkan jumlah 
konsumen atas dasar informasi segmentasi pasar. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 
96 responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Data diolah menggunakan analisis tabulasi silang 
dan analisis cluster menggunakan program SPSS 12.0 dan Microstat. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik responden yang dominan adalah dari kalangan pelajar dan 
mahasiswa, berpenghasilan dibawah Rp. 1.000.000, dan bertempat tinggal di Kabupaten Sleman. Dari segi faktor yang 
paling dominan ditinjau dari karakteristik demografi berdasarkan variable marketing mix sebagian besar karena faktor 
tempat. Alasan yang dominan dari responden untuk membeli produk adalah karena produk sesuai selera, produk 
bervariasi, tempat bersih, tempat tertata rapih, tempat aman, dan tempat nyaman. 
Kata kunci : segmentasi pasar, tabulasi silang, cluster. 
 
 
 
 
02311337 / SIGIT JATMIKO 
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP SEPEDA MOTOR MEREK HONDA VARIO DI KOTA CILACAP, 2007 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mengetahui sikap konsumen terhadap sepeda motor merek Honda 
Vario dan mengetahui apakah perbedaan sikap para konsumen berdasarkan karakteristik    konsumen ditinjau dari usia, 
tingkat penghasilan, gender, dan jenis pekerjaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen 
yang memakai sepeda motor Honda Vario yang berdomisili di kota Cilacap. Sampel penelitian ini adalah 100 konsumen 
yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan Non Probability 
Sampling (smapel tidak acak) yaitu dengan cara Convenience Sampling. Metode ini dilakukan dengan mencari dan 
memberikan angket untuk diisi, kepada siapa saja yang dianggap mewakili populasi (orang yang memakai dan yang 
belum memakai sepeda motor Honda Vario dikota Cilacap). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Analisis Sikap Fisbhein dan Analisis Kruskall Wallis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Honda Vario di Kota Cilacap sebagian besar konsumen adalah wanita yaitu sebesar 
66 persen, berusia muda yaitu antara 20 – 25 tahun sebesar 37%, dan memiliki penghasilan per bulan antara 
Rp.1.000.000 – 2.000.000 rupiah yaitu sebesar 38 persen. Dari hasil analisis Sikap Fisbhein diperoleh Sikap konsumen 
terhadap atribut yang ditawarkan oleh produk sepeda motor Honda Vario adalah baik. Sedangkan sikap konsumen 
tertinggi dicapai pada atribut pilihan warna yang banyak dengan skore sikap sebesar 21,26 (sangat baik). Selanjutnya 
diikuti oleh sikap konsumen terhadap produk yang handal dengan skore sikap sebesar 20,38 (sangat baik), produk yang 
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mudah diperoleh dengan skore sikap sebesar 20,32 (sangat baik) dan seterusnya, hingga pada sikap terendah yang 
dicapai pada atribut harga relatif terjangkau dengan skore sikap sebesar 14,89 (cukup baik). Ditinjau dari karakteristik 
responden jenis kelamin terjadi perbedaan sikap konsumen pada atribut harga, sedangkan dari tingkat usia dan tingkat 
pendapatan terjadi perbedaan  pada atribut produk dan pelayanan. 
 
 
 
 
04311143 / YURRIDHA AMARIN MAHARDINIS 
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN BERDASAR ATRIBUT PRODUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
LOYALITAS PELANGGAN PADA PASTA GIGI PEPSODENT DI SALATIGA, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian dengan judul ”Analisis Tingkat Kepuasan Berdasar Atribut Produk dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas 
Pelanggan Pasta Gigi Pepsodent di Salatiga” ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kepuasan pelanggan terhadap 
produk Pasta Gigi Pepsodent berdasar atribut produk dan untuk menjelaskan hubungan antara kepuasan pelanggan 
terhadap loyalitas pelanggan produk Pasta Gigi Pepsodent Di Salatiga. Ada delapan Variabel yang dihubungkan dalam 
penelitian yaitu Variabel  Kemasan, Variabel Harga, Variabel Kualitas, Variabel Rasa, Variabel Kemudahan, Variabel 
Fungsional, Variabel Emosional, dan Variabel Loyalitas Konsumen. 
Data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan angket serta wawancara yang dilakukan selama bulan Mei 2008. 
Adapun populasi penelitian ini adalah responden yang menggunakan Pasta Gigi Pepsodent Di Salatiga yang memiliki 
kriteria tertentu yaitu konsumen yang pernah menggunakan atau sedang menggunakan Pasta Gigi Pepsodent lebih dari 
satu tahun pemakaian. Angket dibagikan kepada 100 responden secara  accidental sampling yaitu responden yang 
kebetulan ada, dalam arti siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila 
orang tersebut sesuai dengan sumber data. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Sederhana. 
Dari hasil pengujian analisis Regresi Linier Sederhana, terbukti secara keseluruhan kepuasan dan loyalitas konsumen 
terhadap Pasta Gigi Pepsodent adalah memuaskan. Penilaian tertinggi pada dimensi kepuasan terjadi pada atribut 
kualitas, selanjutnya diikuti oleh atribut kemudahan, atribut fungsional, atribut emosional, atribut kemasan, atribut rasa, 
dan terakhir adalah atribut harga. Sehingga variabel kepuasan sangat berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas 
konsumen. 
 
 
 
 
05311176 / DIAN NINGRUM 
PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP PERILAKU MENABUNG NASABAH PADA PT BANK BRI (PERSERO)TBK 
KANTOR CABANG KEBUMEN (STUDI KASUS PADA NASABAH BANK BRI KANTOR CABANG KEBUMEN), 17 
November 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Perkembangan bisnis dewasa ini yang semakin pesat, khususnya persaingan didunia perbankan yang cukup tajam saat 
ini, setiap pengusaha harus berpikir keras dalam menekuni bisnisnya. Konsentrasi bisnis dibidang jasa memerlukan 
strategi khusus dalam menarik dan membuat konsumen (baik nasabah atau calon nasabah) puas atas setiap jenis jenis 
produk maupun jasa yang ditawarkan. Jika bisnis dibidang jasa, maka suatu perusahaan harus memperhatikan setiap 
konsumen (baik nasabah atau calon nasabah). Karena karakteristik jasa yang ditawarkan sangat menentukan calon 
konsumen potensial menjadi nasabah riil. 
Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada 
masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Dalam menghadapi persaingan yang tajam bank 
harus berupaya untuk menumbuhkan kepercayaan, memberikan jaminan keamanan pada konsumen, memberikan 
pelayanan prima yang dapat menarik minat konsumen untuk menjadi nasabah riil, sehingga dapat meningkatkan citra 
bank. Citra merek (Brand Image) merupakan jenis asosiasi yang muncul dibenak konsumen ketika mengingat sebuah 
merek tertentu. Dalam penelitian ini akan diuji apakah variable Brand Image berpengaruh terhadap perilaku menabung 
nasabah pada PT Bank BRI(Persero)Tbk Kantor Cabang Kebumen. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Dimana uji Validitas dilakukan agar instrumen yang digunakan, dalam hal ini 
kuesioner, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 
apakah sebuah instrumen penelitian mampu menghasilkan data yang reliable. Berdasarkan hasil perhitungan dapat 
diketahui bahwa penilaian responden terhadap variable Brand Image yang meliputi citra perusahaan, citra konsumen dan 
citra produk termasuk dalam kategori tinggi. Hal itu dapat diartikan bahwa variable Brand Image berpengaruh terhadap 
perilaku menabung nasabah. 
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05311323 / ANNISA PUSPA FAJRI 
PENGARUH IKLAN SABUN MANDI LUX DI TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI KONSUMEN DI 
KECAMATAN JOGONALAN, KABUPATEN KLATEN, 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui artibut-atribut iklan sabun mandi Lux di televisi yang dianggap penting dan 
mempunyai pengaruh paling besar terhadap keputusan untuk membeli. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai 
populasi adalah seluruh masyarakat Kecamatan Jogonalan yang menyaksikan iklan sabun mandi Lux, membeli dan 
menggunakan sabun mandi Lux. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden, kriteria sampel 
yang diambil yaitu responden yang menggunakan sabun mandi Lux. 
Uji statistik F, ini dilakukan untuk mengetahui ada pengaruh secara serempak variabel periklanan dengan keputusan 
membeli konsumen Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut: menguji koefisien regresi secara serempak 
(uji F), menentukan tingkat signifikansi (σ ) yaitu 5% dari df = (n-k) (k-1), menghitung nilai Fhit, dan membuat 
kesimpulan, jika Fhit > Ftabel, maka Ho ditolak atau menerima Ha. Artinya koefisien regresi yang diukur adalah signifikan 
dan variabel independent secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Uji t statistik, ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel 
independent terhadap variabel dependen. 
Adapun langkah-langkah pengujian uji t sebagai berikut : merumuskan Ho dan Ha, menentukan tingkat signifikansi (σ ) 
yaitu 5% dari df = (n-k) (k-1) untuk menentukan nilai ttabel, dan membuat kesimpulan, jika thit > ttabel, maka Ho 
ditolak atau menerima Ha. Artinya koefisien regresi yang diukur adalah signifikan dan variabel independent secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. 
Hasil penelitian ini adalah, ada pengaruh yang signifikan antara berbagai atribut iklan di televisi yaitu pesan iklan, naskah 
iklan, bintang iklan, dan tampilan gambar secara bersama-sama terhadap keputusan membeli konsumen sabun mandi 
Lux. Ini dapat dibuktikan dari hasil uji F, dimana nilai F hitung sebesar 10,556 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih 
kecil dari 0,05 dan F tabelnya sebesar 2,467, maka 10,556 > 2,467, dengan demikian terbukti bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Atribut bintang iklan merupakan atribut yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap keputusan untuk 
membeli konsumen sabun mandi Lux. Hal ini dapat dilihat pada angka koefisien regresi dari atribut bintang iklan 
mempunyai nilai terbesar yaitu 0,293. 
 
 
 
 
 
03311489 / SULTANNIA 
PENGARUH KETIDAKPUASAN KONSUMEN DAN KARAKTERISTIK KATEGORI PRODUK TERHADAP PERILAKU 
PINDAH MEREK (KONSUMEN PRODUK KERTAS HVS), 2008 
Pembimbing: Sumadi, Drs., M.Si  
Abstrak/abstract 
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari Ketidakpuasan Konsumen dan Karakteristik Kategori 
Produk terhadap Perilaku Pindah Merek konsumen produk kertas HVS di Yogyakarta terutama 4 Universitas yaitu UII, 
UPN, UMY dan AMIKOM. Tulisan ini akan mengungkap perilaku konsumen dalam berpindah merek dan hubungannya 
dengan loyalitas konsumen terhadap satu merek tertentu. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel Ketidakpuasan 
Konsumen dan variabel Karakteristik Kategori Produk memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan konsumen 
dalam Perilaku Pindah Merek. Tulisan ini juga menemukan bahwa variabel Ketidakpuasan Konsumen adalah variabel yang 
memiliki pengaruh paling dominan terhadap kecenderungan konsumen dalam Perilaku Pindah Merek dari konsumen 
kertas HVS cenderung loyal terhadap satu merek produk kertas HVS tertentu. 
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03311164 / MUHAMMAD RAFI 
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN BERDASARKAN SERVICE QUALITY TERHADAP PELAYANAN XL CENTER 
MANGKUBUMI, YOGYAKARTA., 2008 
Pembimbing: Sunardi Daromi.,Drs, MM. 
Abstrak/abstract 
Peningkatan kualitas pelayanan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan oleh suatu perusahaan agar lebih 
memantapkan keunggulan dalam bersaing. XL Center Mangkubumi, Yogyakarta yang bergerak di bidang penjualan dan 
pelayanan jasa jaringan telekomunikasi berusaha meningkatkan kualitas pelayanan agar mendapatkan kepuasan 
pelanggan. Analisis kualitas pelayanan dengan menggunakan metode servqual bertujuan untuk mengetahui apakah 
kualitas pelayanan yang diberikan pihak perusahaan telah sesuai dengan harapan yang diinginkan konsumen. Bila belum 
maka dengan analisis servqual dapat diketahui besarnya kesenjangan antara tingkat persepsi dan harapan berdasarkan 
dimensi-dimensi kualitas pelayanan. Setelah didapat tingkat persepsi dan harapan akan dihasilkan perhitungan tingkat 
penyesuaian yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
Kesenjangan (gap) secara keseluruhan terjadi pada semua dimensi-dimensi kualitas pelayanan dan elemen-elemen 
hubungan pelanggan. Kesenjangan (gap) terbesar terjadi pada dimensi Emphaty (-95,50), sedangkan kesenjangan yang 
berada diatas rata-rata adalah pada dimensi Assurance(-64,67), dimensi elemen-elemen hubungan pelanggan(-64,25), 
dimensi Responsiveness(-64,00), dan dimensi Reliability(-40,20), serta dimensi Tangible(-29,88). 
 
 
 
 
 
01311623 / WIWIED YOGAWATY 
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TUPPERWARE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI 
KLATEN, 2008 
Pembimbing: Sunardi Daromi.,Drs, MM. 
Abstrak/abstract 
Perkembangan kegiatan pemasaran yang semakin meningkat menuntut setiap perusahaan untuk memenangkan 
persaingan. Hal ini juga membuat perusahaan menetapkan berbagai langkah dan strategi bisnis dalam berbagai kegiatan 
pemasaran yang dilakukan. Apapun yang mereka lakukan tak lain tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bagi 
perusahaan pada khususnya, dan pada umumnya untuk memperoleh pelanggan sebanyak-banyaknya dengan cara dapat 
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Kegiatan pemasaran ini juga berlangsung pada produk Tupperware yang salah satunya dikelola oleh distributor resmi PT. 
Kalyana Bentang Sentosa daerah Klaten Jawa Tengah. Dimana produk ini merupakan produk peralatan rumah tangga 
berjenis wadah plastic yang berkualitas tinggi untuk pengolahan, penyimpanan maupun penyajian makanan. Pada saat 
sekarang, produk ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia khususnya di pulau Jawa, dengan 
ditandai telah banyak konsumen yang mengetahui produk tersebut, dan tidak sedikit juga konsumen yang tertarik untuk 
mengkonsumsinya. Hal inilah yang berakibat pada peningkatan penjualan produk Tupperware dari tahun ke tahun, dan 
memberi keuntungan bagi perusahaan. 
Atas kejadian inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap produk Tupperware mengenai pengaruh atribut 
produk Tupperware terhadap keputusan pembelian konsumen dengan menganalisis delapan atribut produk, sampel yang 
diambil adalah konsumen yang telah mengkonsumsi produk tersebut dan berada di daerah Klaten Jawa Tengah serta 
perusahaan yang dituju adalah PT. Kalyana Bentang Sentosa. Tujuan penelitian ini untuk menentukan seberapa besar 
pengaruh atribut produk tersebut terhadap kepuusan pembelian konsumen dan atribut produk apa yang paling dominan 
mempengaruhinya. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara, serta metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis koefisien determinasi berganda. 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa melalui analisis regresi berganda, 
persamaan regresinya adalah Y=0,298+ 0,456X1 + 0,529X2 + 0,273X3 + 0,614X4+ 
0,404X5 + 0,477X6 + 0,671X7 + 0,252X8 dan hanya ada dua atribut produk saja yang signifikan mempengaruhi 
keputusan pembelian yaitu keamanan dan warna. 
Secara simultan/bersama-sama delapan atribut produk tersebut signifikan memepengaruhi keputusan pembelian sebesar 
39,5% sedangkan melalui analisis koefisien determinasi berganda secara parsial atribut produk yang paling dominan 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yaitu keamanan (X2) sebesar 4,53% . 
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04311400 / RICKI ARYADI 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN PADA BENGKEL 
AHASS MONZA PRIMA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sunardi Daromi.,Drs, MM. 
Abstrak/abstract 
Dalam penelitian ini judul yang diambil adalah Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan 
Konsumen pada Bengkel AHASS Monza Prima Yogyakarta. Tujuan Penelitian dengan judul tersebut adalah untuk 
mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Atribut yang diukur adalah variabel terikat 
(dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). Variabel bebas terdiri dari Bukti Langsung (Tangibles), 
Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance) dan empati (Emphaty). Variabel terikat 
(dependent variable) adalah Kepuasan Konsumen. Karakteristik responden yang diukur berdasarkan Jenis Kelamin, Jenis 
Pekerjaan dan Pendapatan/bulan.  
Masalah yang di identifikasi dalam penelitian ini yaitu Pertama, adakah pengaruh yang signifikan antara dimensi kualitas 
pelayanan yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap kepuasan konsumen 
pada engkel AHASS Monza Prima. Kedua, Diantara kelima dimensi tersebut manakah yang paling dominan.  
Pengukuran dalam penelitian ini berdasarkan penilaian konsumen yang diperoleh dari kuesioner yang kemudian di 
analisis dengan analisis regresi, Uji F, Uji t dan koefisien determinasi.  
Dari hasil analisis diketahui bahwa adanya pengaruh variabel Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan 
Empathy secara signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Bengkel AHASS Monza Prima. Diantara kelima variabel 
bebas tersebut variabel Realibility mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen pada Bengkel AHASS 
Monza Prima Yogyakarta.  
Kata kunci : Tangible, Realibility, responsiveness, Assurance, Empathy dan Kepuasan konsumen.  
 
 
 
 
 
02311456 / IBNU MUZAB ARY 
ANALISIS SIKAP MAHASISWA FE UII SEMESTER 1 DAN 3 ATAS ORGANISASI DI FE UII DAN IMPLIKASINYA 
DALAM REKRUITMEN KADER HMI KOMISARIAT FE UII, 2008 
Pembimbing: Sunardi Daromi.,Drs, MM. 
Abstrak/abstract 
- 
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04311028 / MUHAMMAD ISNAENI 
ANALISA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI KASUS PADA SAHAM 
PERBANKAN YANG LISTED DI BEJ TAHUN 2006), 2008 
Pembimbing: Supardi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisa Portofolio Optimal Dengan Model Indeks Tunggal (Studi Kasus Pada Saham Perbankan 
Yang Listed di BEJ Tahun 2006) ”. yang bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan dari 
investasi pada suatu saham dan pada suatu portofolio. Selain itu juga untuk mengetahui besarnya nilai deviasi standar 
yang merupakan alat ukur penyimpangan hasil yang diharapkan dari sebuah saham dan dari suatu portofolio dan untuk 
mengetahui besarnya proporsi masing – masing saham yang dapat membentuk portofolio yang optimal. Penelitian ini 
mengambil batasan hanya pada Saham Perbankan yang listed di BEJ antara Januari 2006 sampai dengan Desember 
2006. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada tiga perusahaan yang sahamnya bisa dimasukkan dalam portofolio 
dengan cara atau model indeks tunggal, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Central Asia (BBCA) dan Bank 
Swadesi (BSWD), dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 0,74% dan nilai deviasi standar sebesar 0,2. 
Dari pembentukan portofolio saham tersebut, didapati bahwa tingkat risiko yang dihadapi dalam pembentukan portofolio 
tersebut adalah 0,0760442. karena risiko portofolio < 1, maka portofolio tersebut layak dilakukan karena memiliki risiko 
yang rendah 
 
 
 
04311504 / T.FERRA WAHYUNI 
ANALISIS PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA IKLIM KERJA TERHADAP 
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN KERTAS PT. RAPP PELALAWAN, 2008 
Pembimbing: Supardi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Iklim Kerja terhadap Produktivitas 
Kerja Karyawan Pada Perusahaan Kertas RAPP (PT. Riau Andalan Pulp and Paper) Pelalawan, Riau. Tujuannya untuk 
mengetahui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Iklim Kerja di PT. RAPP dan untuk mengetahui pengaruh 
yang positif dan signifikan antara variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Iklim Kerja. Selain itu untuk 
mengetahui lebih dominan mana antara vaiabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Iklim Kerja dalam 
mempengaruhi Produktivitas Kerja di PT. RAPP. Data diperoleh dengan cara melakukan observasi dan menyebarkan 
kuesioner kepada karyawan di PT. RAPP, Pelalawan, Riau. Kuesioner yang digunakan menggunakan model Skala Likert, 
yang diukur ialah bobot Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Iklim Kerja yang dapat mempengaruhi Produktivitas Kerja 
yang dirasakan oleh Karyawan pada PT. RAPP. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Inferensial yang berupa 
Regresi Liniear Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Iklim 
Kerja (Variabel Independen) terhadap Produktivitas Kerja (Variabel dependen). Alat analisis lain yang digunakan adalah 
Uji Normalitas dimana untuk menguji kemungkinan perbedaan frekuensi yang nyata dengan yang diharapkan, Uji 
Multikoliniearitas dimana uji ini berguna untuk mengetahui situasi hubungan antara variabel bebas dengan tidak bebas 
dan Uji Heteroskedastisitas berguna untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan 
berbeda antara observasi satu dengan yang lain. Semua pengujian di skripsi ini didasarkan dari Karakteristik Nasabah. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan karyawan telah merasa bahwa 
program Keselamatan dan Kesehatan berjalan dengan baik, serta didukung Iklim Kerja yang kondusif sehingga 
menghasilkan Produktivitas Kerja yang tinggi. Dan didapat nilai olah data sebesar 51,8 % secara Simultan, Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja sebesar 34,2 % serta Iklim Kerja sebesar 55,8 % secara Partial dan berpengaruh secara signifikan 
terhadap Produktivitas Kerja. Dan variabel yang sangat berpengaruh maupun dominant terhadap Produktivitas adalah 
Iklim Kerja. 
 
 
 
04311275 / FEBRIANTY 
ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP PRESTASI KERJA 
KARYAWAN PT PERTAMINA PERSERO PEKANBARU DI PROPINSI RIAU, 2008 
Pembimbing: Supardi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Kompensasi Finansial dan Pengembangan Karir terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan PT Pertamina Persero Pekanbaru di Propinsi Riau”. Tujuan dari penelitian ini dilatar belakangi oleh 
meningkatnya perhatian perusahaan pada kompensasi dan pengembangan karir sebagai salah satu cara untuk 
meningkatkan prestasi kerja karyawannya. Dengan memperhatikan kedua hal tersebut maka akan membuat karyawan 
merasa diperhatikan dan pastinya akan loyal pada perusahaan. Kompensasi Finansial adalah balas jasa (reward) dalam 
bentuk finasial yang diberikan perusahaan atas kontribusi yang diberikan karyawan. Konsep kompensasi terdiri dari gaji, 
upah, insentif dan fringe benefit. Sedangkan pengembangan karir terdiri dari promosi, demosi dan transfer, sementara 
pretasi kerja terdiri dari, kualitas kerja, kuantitas kerja, sikap dan kehandalan. Pengembangan Karir adalah suatu 
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program yang dipersiapkan perusahaan dalam rangka menduduki jabatan di masa yang akan datang dan prestasi kerja 
adalah hasil yang dicapai karyawan atas kinerjanya berdasarkan standar kerja yang telah ditetapkan perusahaan. 
Menggunakan analisis regresi berganda dan regresi sederhana, hasil penelitian dari 96 orang karyawan yang dijadikan 
sampel menunjukkan bahwa kompensasi dan pengembangan karir mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi 
kerja baik secara parsial (sendiri-sendiri) ataupun secara simultan (bersama-sama). Oleh sebab itu semakin baik, layak 
dan adil kompensasi yang diberikan perusahaan maka akan semakin meningkat prestasi kerjanya, begitu juga dengan 
pengembangan karir. Semakin jelas dan tersedianya system pengembangan karir bagi karyawan maka akan semakin 
tinggi pula prestasi keja karyawan. 
Keyword : Kompensasi, Pengembangan Karir dan Prestasi Kerja 
 
 
 
04311217 / LIA PERMANASARI PUTRI 
PENGARUH KOMPENSASI LANGSUNG DAN KOMPENSASI TIDAK LANGSUNG TERHADAP MOTIVASI KERJA 
KARYAWAN PT.DJAKARTA LLOYD SEMARANG, 2008 
Pembimbing: Supardi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Salah satu faktor tersebut yaitu kompensasi. Masalah 
kompensasi merupakan salah satu masalah terpenting di dalam perusahaan, seperti pada PT. Djakarta Lloyd Semarang. 
Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan 
keluarganya. Masalah kompensasi seharusnya menjadi bagian terpenting di dalam perusahaan. Apabila masalah ini 
ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan motivasi kerja karyawan di dalam perusahaan akan meningkat. 
Kompensasi yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan 
kompensasi tidak langsung. Apabila keduanya diberikan secara baik oleh perusahaan, bukan hanya motivasi kerja saja 
yang akan meningkat, tetapi juga loyalitas karyawan terhadap perusahaan dapat meningkat. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat judul “Pengaruh Kompensasi Langsung dan Kompensasi Tidak 
Langsung terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT. Djakarta Lloyd Semarang”. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan 
pengaruh variabel kompensasi terhadap motivasi kerja dan variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi 
motivasi kerja karyawan. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka berbagai variabel yang diujikan tersebut ditanyakan 
langsung kepada beberapa responden yang dianggap mampu mewakili keseluruhan sampel. 
Dari data yang diperoleh melalui analisis linear berganda dan korelasi menunjukan bahwa kompensasi berpengaruh 
terhadap motivasi kerja karyawan. 
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04311251 / RIZKI AFRIYAN TO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN SEKTOR 
INDUSTRI TEKSTIL DAN GARMEN YANG LISTED DI BEJ KURUN WAKTU 03-06, 2008 
Pembimbing: Sutrisno, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari Faktor Faktor yang Mempengaruhi Deviden Payout 
Ratio Pada Perusahaan Sektor Industri Tekstil dan Garmen terdiri dari Cash Position, Profitability, Growth Potential 
(potensi pertumbuhan), Firm Size (ukuran perusahaan) dan Debt to Equit Ratio terhadap Deviden Payout Ratio pada 
perusahaan sector industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data yang digunakan berasal 
laporan keuangan masing-masing perusahaan industri tekstil dan garmen dan bersumber dari Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD). Sample penelitian adalah semua perusahaan sector industry tekstil dan garmen yang listing di BEJ dari 
tahun 2003-2007. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut ada 7 perusahaan. Hipotesis yang diuji menggunakan 
analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f. Hasil pengujian terhadap 7 sampel penelitian yang dilakukan dengan 
bantuan program komputer SPSS 12.0 For Windows menunjukkan bahwa variable Cash Position, Profitability, Growth 
Potential (potensi pertumbuhan), Firm Size (ukuran perusahaan ) dan Debt to Equit Ratio secara serentak atau bersama–
sama berpengaruh signifikan terhadap Deviden Payout Ratio. Sedangkan secara parsial, hanya variabel Growth Potential 
yang berpengaruh signifikan terhadap Deviden Payout Ratio. 
 
 
 
04311356 / RUDY WAHYU JATMIKO 
ANALISIS JANUARY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2003-
2007(STUDI KASUS PD 15 PERUSAHAAN BESAR DAN 15 PERUSAHAAN KECIL), 2008 
Pembimbing: Sutrisno, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya anomali January Effect di Bursa Efek Jakarta. Apakah di Bursa Efek Jakarta 
tersebut return saham pada bulan Januari akan menunujukkan nilai tertinggi dibandingkan dengan return saham-saham 
di bulan-bulan yang lain. Juga apakah tingkat return tertinggi di bulan Januari tersebut lebih sering terjadi untuk saham-
saham dengan nilai size kecil. Dengan demikian dapat pula diketahui apakah size perusahaan akan mempengaruhi 
tingkat return saham. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur maupun jasa yang terdaftar 
di Bursa Efek Jakarta untuk periode penelitian selama lima tahun (Januari 2003 sampai dengan Desember 2007). Data 
yang dipergunkan adalah data harga saham bulanan dari bulan Desember 2002 sampai dengan Desember 2007 dan nilai 
kapitalisasi pasar masing-masing perusahaan yang akan dikelompokkan menjadi dua set portofolio saham. Masing-
masing portofolio berisi 15 perusahaan besar dan 15 prusahaan kecil berdasarkan nilai kapitalisasi pasar masing-masing 
perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2003-2007, tidak terdapat Januari Effect. January 
Effect selama periode penelitian tidak terjadi pada saham-saham perusahaan dengan tingkat kapitalisasi pasar besar. 
January Effect selama periode penelitian tersebut cenderung terjadi pada saham-saham perusahaan dengan tingkat 
kapitalisasi pasar kecil. Selama periode 2003-2007 tersebut juga tidak terdapat pengaruh size perusahaan terhadap 
tingkat return saham. 
Kata kunci: January effect, size effect. 
 
 
 
04311319 / NUZULUL FAUZI 
ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM DI BURSA EFEK 
JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Sutrisno, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Perubahan harga saham yang terjadi diantaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Earning per Share, 
Return on Equity, Return on Invesment, Price to Book Value, Return on Asset dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis bagaimana pengaruh dari faktor fundamental yang terdiri dari Earning per Share, Return on Equity, Return 
on Invesment, Price to Book Value terhadap harga saham pada perusahaan sektor real estate dan properti yang terdaftar 
di Bursa Efek Jakarta (BEJ) baik secara serentak maupun parsial. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
informasi kepada investor kondisi spesifik keuangan suatu perusahaan dan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan 
akan memberikan keuntungan yang wajar bagi investor jika akan melakukan kegiatan investasi pada suatu perusahaan. 
Data yang digunakan berasal laporan keuangan masing-masing perusahaan real estate dan properti dan bersumber dari 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Sample penelitian adalah semua perusahaan real estate dan properti yang 
listing di BEJ dari tahun 2003-2007. jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut ada 21 perusahaan. Hipotesis yang 
diuji menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f.  
Hasil pengujian terhadap 21 sampel penelitian yang dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 13.0 For 
Windows menunjukkan bahwa dari uji F dengan taraf signifikan 5% diperoleh F hitung sebesar 3,696 yang lebih besar 
dari F tabel yaitu 3,01 hal ini menunjukkan bahwa semua faktor fundamental secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham. Sedangkan secara parsial hanya vaiabel PBV yang mempunyai pengaruh secar 
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signifikan hal ini diunjukkan dari hasil uji T pada tingkt signifikasi 5% yaitu T hitung (2,689) lebih besar dari T tabel 
(2,120). Sedang dari nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 48% menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi 
sebesar 52% oleh fakto-faktor lainnya seperti ROA, tingkat suku bunga, dan lain-lain. 
 
 
 
05311295 / RIZAL PRAMUDITA ANGASTO JOYO 
ANALISIS REAKSI HARGA SAHAM PERUSAHAAN DALAM LQ 45 TERHADAP KEBIJAKAN INFLATION 
TARGETING BANK INDONESIA TAHUN 2007, November 2008 
Pembimbing: Sutrisno, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul “Analisis Reaksi Harga Saham Perusahaan LQ 45 terhadap Kebijakan Inflation Targeting Bank 
Indonesia Tahun 2007”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif kebijakan Inflation 
Targeting yang diterapkan Bank Indonesia terhadap harga saham perusahaan dalam LQ 45 pada tahun 2007. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari pojok BEJ dan Bnak Indonesia. Pengambilan 
sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana sampelnya adalah perusahaan yang mempunyai 
likuiditas paling tinggi dan bersifat stabil seta yang tergolong dalam LQ 45 tahun 2007 pada semester pertama. 
Variabel penelitian adalah pengumuman kebijakan inflation targeting Bank Indonesia sebagai variabel independen dan 
harga saham serta Abnormal Return sebagai dependen. Metode pengolahan data menggunakan program SPSS 16 dan 
Eviews serta analisis datanya menggunakan analisis regresi dan paired samples test. Pengujian hipotesis menggunakan 
uji t dengan taraf signifikansi 5%. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inflation targeting Bank Indonesia 
secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan dalam LQ 45 
Kata kunci: Abnormal Return, Harga Saham dan Pengumuman Inflation Targeting 
 
 
 
02311393 / FANI KURNIAWAN 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 
JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DI BURSA EFEK INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Sutrisno, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini untuk : (1) mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan 
risiko secara parsial terhadap struktur modal pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index di bursa efek 
indonesia. (2) mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan risiko secara simultan 
terhadap struktur modal pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index di bursa efek indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di JII selama periode 2004 s/d 2007. Data 
dianalisis menggunakan regresi linier berganda. 
Dengan mengunakan metode regresi berganda dapat diketahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari faktor 
pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan risiko terhadap struktur modal. Penelitian menggunakan 
regresi berganda didahului dengan pengujian asumsi klasik sebagai dasar penggunaan analisis regresi. Dengan model ini 
akan dapat dilihat pengaruh semua faktor baik secara bersama – sama (simultan) maupun secara parsial terhadap 
variable dependen yaitu struktur modal. 
Dari hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa adanya keterkaitan secara simultan dari faktor pertumbuhan 
penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan risiko terhadap struktur modal. Sedangkan melalui Uji t diketahui bahwa 
hanya faktor profitabilitas yang berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. 
 
 
 
 
04311310 / KURNIA WIJAYA 
PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), RETURN ON EQUITY (ROE), DAN RETURN ON INVESTMENT (ROI) 
TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR, 2008 
Pembimbing: Sutrisno, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
- 
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04311342 / MIEFTAKHUL FUADI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MARKETING MIX YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAQM 
MEMBELI PRODUK SEPEDA MOTOR YAMAHA (STUDI KASUS MAHASISWA FE-UII), 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Perkembangan dunia Perbankkan ahir-ahir ini semakin marak dengan persaingan dimana terdapat bank-bank swasta 
maupun bank Pemerintah, yang berusaha merebut hati konsumennya, dengan segala pelayanan dan fasilitas yang 
disediakan. Baru ini muncul perbankkan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang 
dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama 
islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk 
usaha-usaha yang  ikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. 
Dalam kesempatan ini, saya berencana meninjau kualitas layanan yang diberikan oleh perbankkan Syariah, khususnya 
diwilayah Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif dan perbandingan, uji perbandingan bertujuan untuk menguji 
hipotesis. Studi deskriptif yaitu peneliti berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi 
(Boyd, dkk, 1989: 129) Selain itu tujuan pada studi deskriptif untuk mengenali perilaku data yang kita miliki, dalam hal 
ini karakteristik masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Sedangkan studi yang bersifat perbandingan, mempunyai 
maksud bahwa peneliti ingin meneliti tingkat perbedaan dari dimensi jasa dalam penelitian, dalam penelitian ini yaitu 
persepsi masyarakat pada lima dimensi pelayanan jasa yangsering kita sebut dengan SERVQUAL, yaitu Responsiveness, 
Reliability, Asurance, Tanggible dan, Empaty. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan Uji Kelayakan Instrumen 
Penelitian (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas) dan Analisis Wilcoxon, Analisis importence performance dan uji beda kruskal 
wallis. Tujuan uji validitas yaitu untuk mengetahui apakah suatu alat ukur benar benar mengukur sebuah konsep yang 
dikehendaki dan tidak mengukur konsep yang lain (Sekaran, 2000: 207) Pengukuran variabel dilakukan dengan 
kuesioner yang terstandardisasi yang telah dikembangkan oleh Zeithaml dengan beberapa penyesuaian. Uji Validitas butir 
pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan metode product moment pearson correlation. Sedangkan Uji reliabilitas 
digunakan untuk mengungkapkan stabilitas internal dari jawaban responden dalam satu variabel. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak berbeda (konsisten), jika dilakukan kembali 
pada subyek yang sama (Sekaran, 2000: 206). Sedangkan Analisis Wilcoxon, untuk mengetahui penilaianharapan 
konsumen terhadap kinerja pelayanan jasa. Dan analisis Kruskal Wallis digunakan untuk menentukan adanya perbedaan 
kualitas pelayanan jasa yang diberikan bank berdasarkan karakteristik konsumen. 
 
 
 
 
 
03311311 / REZA YUDHANANTA 
ANALISIS LOYALITAS KONSUMEN TERHADAP OPERATOR TELEPON SELULER DI KLATEN, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian yang berjudul “Analisis Loyalitas Konsumen Terhadap Operator Telepon Seluler diKlaten” ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar loyalitas masyarakat di Klaten terhadap operator telepon yang mereka pakai, selain itu juga 
untuk mengetahui tingkatan-tingkatan Brand Loyalty (Swicher, habitual Buyers, Satiesfied Buyers, Likes The Brand dan 
Commited Buyers) didaerah Klaten. Manfaat penelitian ini terutama bagi perusahaan operator telepon seluler adalah 
dapat memberikan bahan masukan, pertimbangan dan pembanding dalam usaha peningkatan loyalitas merek. Sehingga 
dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengadakan pembenahan terhadap kebijaksanaan yang telah 
diambil sebelumnya. 
Subyek penelitian adalah masyarakat Klaten yang menggunakan telepon seluler, sedangkan metode pengambilan sample 
yang digunakan adalah accidental sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pengujian validitas dengan 
model korelasi person yang  hasilnya butir pertanyaan n1 sampai dengan n20 signifikan pada 0.05 berarti butir 
pertanyaan n1 sampai dengan n20 adalah valid,. 
Dari hasil Realibilitas tampak nilai Cronbach Alpha sebesarr Switcher 0,829, Habbitual Buyers 0,768. Menurut Sekaran 
(2000) Hasil Uji Reliabilitas dianggap Reliable jika nilai Cronbach Alpha ≥ 0,6. Berdasarkan pedoman tersebut maka kasus 
di atas dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut Reliable. 
Dari hasil uji Pro T, apabila nilai Pro T yang dihasilkan lebih besar, maka konsumen tersebut tidak loyal terhadap suatu 
produk, hasilnya adalah perpindahan merek Telkomsel sebesar 33,64 32 %, Indosat sebesar 31, 36 %, Exelcom sebesar 
40, 55%. Sedangkan hasil perhitungan percentage of unloyal. Telkom 28,571 %, Indosat sebesar 28 %, Exelcom sebesar 
37,5%. Jadi hasilnya konsumen sangat puas terhadap ketiga operator telepon seluler tersebut. 
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03311323 / BAYU PAMUNGKAS 
ANALISIS LOYALITAS KONSUMEN TERHADAP TELEPON SELULER MEREK NOKIA DI KLATEN, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Loyalitas konsumen terhadap Telepon Selular merek Nokia di Klaten”. Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat loyalitas konsumen terhadap telepon selular Nokia, penilaian 
konsumen terhadap tingkatan brand loyalty serta poporsi atau jumlah penilaian konsumen yang terbesar pada tingkatan 
brand loyalty. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidental Sampling . Sampel yang digunakan sebanyak 
100 responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah brand loyalty atau 
loyalitas merek yang meliputi Switcher (berpindah-pindah), Habitual Buyer (pembeli yang bersifat biasa), Satisfied Buyer 
(pembeli yang puas dengan biaya peralihan), Like The Brand (menyukai merek), dan Committed Buyer (pembeli yang 
komit). Data diolah dan dianalisis menggunakan metode skala likert atau summated-rating scale. Pengujian hipotesis 
menggunakan ProT (possibility rate of transition), aritmathic mean (mean aritmatik), serta menghitung masing-masing 
faktor brand loyalty . Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini, maka rumus 
Product Moment Coefisien of Corelation dan Cronbach Alpha menjadi pilihan. Selanjutnya untuk menguji hasil penelitian 
menggunakan alat bantu SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelanggan loyal terhadap telepon selular merek Nokia, tingkatan brand loyalty 
yang paling baik menurut penilaian konsumen adalah tingkatan Satisfied Buyer dan tingkatan brand loyalty yang memiliki 
proporsi paling besar adalah Satisfied Buyer. 
 
 
 
 
 
03311186 / TRIYONO 
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES DAN PRODUCT FEATURES PADA KARTU GSM XL TERHADAP 
LOYALITAS KONSUMEN (STUDI KASUS MAHASISWA FE UII), 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan loyalitas konsumen pengguna kartu GSM XL, 
sehingga permasalahan yang diangkat adalah faktor-faktor yang meliputi brand image dan produk features terhadap 
loyalitas konsumen. 
Hasil analisis menunjukan bahwa analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi Y = 0,416 + 0,178 X1 + 
0,084 X2, dari persamaan tersebut variabel brand image (X1) mempunyai nilai paling besar, artinya brand image lebih 
besar pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen pengguna kartu GSM XL dengan nilai 0,178. Hasil perhitungan R2 
diperoleh nilai 0,486, artinya variabel independen (brand images dan product features) dapat menjelaskan terhadap 
loyalitas konsumen sebesar 48,6%, dan sisanya sebesar 51,4% dijelaskan oleh variabel lain seperti harga, kemasan, 
ataupun variabel lainnya yang tidak dimasukan pada model penelitian ini, sedangkan hasil koefisien korelasi berganda 
sebesar 0,697 yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara variable brand image dan product features terhadap loyalitas 
konsumen adalah cukup kuat, karena nilai tertinggi koefisien korelasi ini adalah 1 sedangkan nilai terendah adalah 0. 
Semakin mendekati 1 maka menunjukkan kuatnya hubungan antara variabel X dan Y. Hasil uji F diketahui Fhit = 48,175 
dan Ftab = 3,085, sehingga Fhit > Ftab  artinya secara serentak variabel independen mempengaruhi terhadap loyalitas 
konsumen. Sedangkan Hasil uji T dengan menggunakan level of significance (α = 0,05), df = n – k – 1 diperoleh ttabel = 
1,98 sehingga uji variabel brand image (X1) thit = 6,293 dan product features (X2) thit = 2,461, dengan demikian bahwa 
thit > ttab,  artinya secara individu bahwa variabel  X1 dan X2  mempengaruhi secara signifikan dan positif terhadap 
tingkat loyalitas konsumen. Hasil yang diperoleh memberikan gambaran, baik dengan uji F maupun uji T, dari kedua 
variabel secara signifikan dapat berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pengguna kartu GSM XL. 
 
 
 
 
03311275 / INDRA MARZA 
ANALISIS PENGARUH IKLAN SEPEDA MOTOR HONDA VARIO DI TELEVISI TERHADAP MINAT BELI 
KONSUMEN ( STUDI KASUS PADA MAHASISWA FE UII), 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian berjudul ” Analisis Pengaruh Iklan Sepeda Motor Honda Vario Di Televisi Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi 
Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia)” Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh 
mana pengaruh iklan sepeda motor Honda Vario terhadap Keputusan beli konsumen dan menjelaskan variabel-variabel 
yang digunakan didalamnya, yaitu, ( Format Iklan, Bintang Iklan, dan Tema Iklan ), serta mencari variabel yang paling 
berpengaruh terhadap minat beli. 
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Objek yang diteliti adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang pernah melihat iklan sepeda 
motor Honda Vario di televisi. Sedangkan variabel yang diteliti adalah Format Iklan, Bintang Iklan dan Tema Iklan 
sebagai variabel bebas, dan Minat beli sebagai variabel terikatnya. Data yang digunakan adalah data primer melalui 
angket/questioner yang disebarkan langsung kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang 
pernah melihat iklan sepeda motor Honda Vario di televisi. Sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 96 
orang mahasiswa. 
Metode pengujian statistik dengan menggunakan uji Regresi Berganda dengan taraf signifikansi 0,05. Dalam mengambil 
keputusan dilakukan dengan uji t, uji F, uji determinasi berganda, dan uji determinasi parsial. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji F, variable Format Iklan, Bintang Iklan, dan Tema 
Ikan berpengaruh secara signifikan terhadap Minat beli. Selain itu ditemukan bahwa variabel Format Iklan merupakan 
variabel yang paling dominan terhadap Minat beli. 
Kata Kunci : Minat Beli, Format Iklan, Bintang Iklan dan Tema Iklan berdasarkan uji t dan uji F. 
 
 
 
 
03311318 / FAISAL ROCHMAN 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN PADA HOTEL PATRA ANYER 
BEACH RESORT, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Hotel Patra Anyer 
Beach Resort“. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh kualitas jasa yang terdiri dari lima demensi yaitu 
dimensi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness) jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti 
langsung (tangibles) yang diberikan Hotel Patra Anyer Beach Resort terhadap kepuasan pelanggan. 
Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu yaitu memperoleh 
responden pelanggan yang mudah ditemui di hotel dan sudah pernah menginap di Hotel Patra Anyer Beach Resort 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang menggunakan kamar Hotel Patra Anyer Beach Resort 
seadangkan sample yang digunakan sebanyak 96 responden. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuisioner. 
Variabel yang digunakan adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya sebagai variabel indepeden dan kepuasan 
sebagai variable dependen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan tingkat kesesuain pelanggan ( Tki ), skala 
pengukuran, analisis regresi linear berganda, uji–f, uji–t dan analisis varian ( ANOVA ). 
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T dengan taraf Sig 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan 
reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, maka rumus Product Moment dan 
Croncbach Alpha menjadi pilihan. Dan selanjutnya untuk menguji hasil penelitian mengguanakan alat bantu, yaitu SPSS 
for Windows Release 13.0 Hasil penelitian menunjukan bahwa pada hasil analisis terhadap nilai rata – rata menunjukkan 
dimensi kualitas jasa: keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty) 
dan bukti langsung (tangibles) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Hotel Patra Anyer Beach Resort. 
Key notes : Kualitas Jasa dan Kepuasan Pelanggan 
 
 
 
05311039 / ENNY LASTUTI 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN LARISSA SKIN CARE & HAIR 
TREATMENT JALAN C. SIMANJUTAK 78 YOGYAKARTA, 2007 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Semakin meningkat kedewasaan pemikiran dan kesadaran konsumen akan kualitas barang yang akan dibelinya 
menyebabkan semua perusahaan harus berpikir lebih ulet dan kreatif lagi dalam merencanakan dan membuat suatu 
produk. Kualitas barang merupakan hal diantaranyanya yang menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli suatu 
produk. Dilatarbelakangi hal tersebut maka saya mengambil skripsi berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas jasa terhadap 
Kepuasan Konsumen Larissa Skin Care & Hair Treatment di Yogyakarta”.  
Untuk menjawab permasalahan dan kenyataan diatas, maka peneliti ingin sekali mendapatkan jawaban yang senyatanya 
dilapangan. Maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas jasa 
pada proses perawatan kecantikan yang diberikan Larissa Skin Care & Hair Treatment terhadap kepuasan konsumen, 
meningkatkan atribut-atribut yang terdapat dalam kualitas jasa seperti berwujud, keandalan, erespon, jaminan dan 
empati yang dapat memberikan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumennya. Masing-masing 
atribut tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kepuasan konsumennya. Karena kepuasan konsumen 
menjadi hal yang harus diperhatikan didalam pemberian jasa perawatan kecantikan seperti ini. Pemahaman keinginan 
konsumen melalui kualitas jasa yang baik menciptakan kepuasan konsumen. Kualitas jasa menjadi faktor utama penentu 
kepuasan konsumen. Dimana pencapaian kepuasan konsumen melalui kualitas pelayanan. Sehingga kualitas jasa atau 
pelayanan harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kepuasan konsumen. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode validitas dan reliabilitas, hal ini bertujuan agar penelitian yang 
dihasilkan lebih akurat sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan 
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istrumen kuesioner selanjutnya kuesioner diolah dengan menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS vers 13. 
Populasi yang diteliti adalah seluruh konsumen Larissa Skin Care & Hair Treatment Yogyakarta. Pengambilan sampel 
ditentukan dengan pendekatan Convenience Sampling, yaitu memperoleh responden konsumen yang mudah ditemui di 
Larissa Skin Care & Hair Treatment dan sudah melakukan treatment. Sampel yang digunakan 96 orang. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis Deskriptif, analisi Regresi Linier Berganda, analisis Koefisien Determinasi Berganda. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T dengan taraf Sig 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan 
reliabilitas dimana alat ukur dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, maka rumus Product Moment dan Cronbach’s 
Alpha menjadi pilihan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas jasa berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepuasan 
konsumen Berdasarkan hasil analisis dari regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa dimensi reliability dan 
empathy tidak memiliki pengaruh yang kuat dan nyata (signifikan) terhadap kepuasan konsumen. Dimensi assurance , 
responsif dan tangibles memiliki pengaruh yang kuat dan nyata (signifikan) terhadap kepuasan konsumen.  
Kata kunci : Kualitas jasa dan kepuasan konsumenuume 
 
 
 
 
 
04311338 / ERWIN TRI PRADIPTA 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PT.MOBILE-8 CABANG CIREBON, 
2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
03311169 / JUMADI 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA 
SERVICE SEPEDA MOTOR MERK HONDA PADA AHASS UD. HASIL ABADI MOTOR, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
04311009 / PINTA HENIKA SARI 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAAN NASABAH, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Persaingan di dunia perbankan dewasa ini berkembang dengan pesat.hal itu lebih berdasarkan pada paket deregulasi 
yang dilakukan pemerintah.masa repelita IV ,pertama kalinya dilakukan deregulasi perbankan yang bertujuan untuk 
menciptakan situasi baru didalam dunia perbankan di Indonesia yang mendorong berdirinya bank-bank swasta 
baru.dengan kondisi ini,nasabah semakin menuntut produk yang bervariasi dan,kenyamanan dan pelayanan lebih baik 
guna memberikan kepuasan kepada nasabah yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas nasabah.tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui ,memahami,dan mengerti pengaruh kualitas jasa pelayanan jasa Bank BPD 
terhadap kepuasan nasabah,serta mengetahuii variable yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode accidental 
sampling.kuesioner penelitian menggunakan skala likert 5 butir yang telah diuji validitas dan reliabilitas. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda,dengan melakukan uji f dan uji 
t.Analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa kualitas jasa pelayanan secara bersama-sama mempengaruhi 
kepuasan nasabah,hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung = 42,116 > F table = 2,113 sedangkan hasil analisis regresi 
secara parsial dengan uji t menyimpulkan bahwa variable emphaty merupakan factor yang dominan dalam 
mempengaruhi kepuasan nasabah. 
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03311263 / MUHAMMAD RIFKI WICAKSONO 
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI BRAND IMAGE, PRODUCT FEAURES DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN TELEPON SELULER SONY ERICSSON (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ), 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian berjudul ”Analisis Pengaruh Persepsi Brand Images, Product Features dan Harga terhadap Keputusan Pembelian 
Telepon Seluler Sony Ericsson (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia)” ini bertujuan 
untuk menjelaskan tentang pengaruh persepsi dari komponen variabel Brand Images, Product Feature, dan Harga 
terhadap keputusan konsumen dalam membeli telepon seluler Sony Ericsson, serta mencari variabel yang paling 
berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian tersebut. 
Objek yang diteliti adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia pengguna produk telepon seluler 
Sony Ericsson. Sedangkan variabel yang diteliti adalah Brand Images, Product Feature dan Harga sebagai variabel bebas, 
dan Keputusan Pembelian sebagai variabel terikatnya. Data yang digunakan adalah data primer melalui 
angket/questioner yang disebarkan langsung kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sample 
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 96 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 
pengguna telepon seluler Sony Ericsson. Metode pengujian statistik dengan menggunakan uji Analisis Regresi Berganda 
dengan taraf signifikansi ( ½ α ) Dalam mengambil keputusan dilakukan dengan uji t dan uji F, dan koefisien determinasi 
parsial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji F, variabel Brand Images, Product Features, 
dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan pembelian. Jadi hipotesa I dan II diterima. Sedangkan dari 
koefisien determinasi berganda, disimpulkan bahwa variabel Product Features merupakan variabel yang paling 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi hipotesa III diteriama. 
 
 
 
03311390 / DODIEK SUGIARTO 
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT BELI NOTEBOOK (STUDI KASUS 
PADA FE UII, YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
03311494 / SLAMET RIYADI 
ANALISIS PENGARUH SIKAP KONSUMEN DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT BELI SHAMPOO DOVE, 
2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
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04311186 / MOHAMAD NUR CHAMIN 
ANALISIS PENGARUH VARIABEL MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUISAN PEMBELIAN HANDPHONE SONY 
ERICSSON (STUDI KASUS MAHASISWA FE UII), 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi konsumen dalam membeli handphone Sony 
Ericsson. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu variabel Produk (X1), Harga (X2), Promosi 
(X3), Distribusi (X4) dan variabel Keputusan Pembelian (Y). Data dalam penelitian ini diperoleh dari 100 responden yaitu 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang menggunakan handphone Sony Ericsson. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan akan dilakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil 
penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut: Hasil pengujian regresi berganda 
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel Produk (X1) sebesar 0,210, Harga (X2) sebesar 0,328, Promosi 
(X3) sebesar 0,204 dan Distribusi (X4) sebesar 0,184 dengan nilai konstanta sebesar 0,482. 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dari variable produk, harga, promosi dan 
distribusi terhadap keputusan membeli handphone Sony Ericsson. Dari pengujian regresi dapat diketahui bahwa variabel 
independen yang paling berpengaruh terhadap keputusan membeli handphone Sony Ericsson adalah variabel harga (X2) 
dan variabel Promosi (X3) dengan signifikasi 0,000, sedangkan variabel yang lain yang berpengaruh terhadap keputusan 
membeli handphone Sony Ericsson adalah secara berurutan variabel Produk (X1) dengan signifikasi 0,001, variabel 
Distribusi (X4) 0,002. Hasil pengujian secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikasi untuk variabel Produk 
(X1) adalah 0,001, variabel Harga (X2) adalah 0,000, variabel Promosi (X3) adalah 0,000 dan variabel Distribusi (X4) 
0,002. Sehingga semua variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan Berdasarkan hasil uji serentak atau 
uji F, nilai F-tabel dengan df (pembilang)=4 dan df (penyebut)=95 diperoleh 2,46 untuk taraf signifikasi 5%, sedangkan 
nilai F hitung lebih besar dari pada F-tabel (38,816>2,46), atau jika kita merujuk pada tingkat signifikasi dapat diketahui 
bahwa nilai uji signifikasi uji F adalah 0,000 dan berada di bawah 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
variabel independent Produk (X1), Harga,(X2), Promosi (X3) dan Distribusi (X4) memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan membeli secara bersama-sama. Berdasarkan analisa korelasi berganda dapat diketahui bahwa 
koefisien korelasi sebesar 0,788 yang berarti bahwa variabel Produk (X1), Harga,(X2), Promosi (X3) dan Distribusi (X4) 
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keputusan konsumen dalam membeli 
handphone Sony Ericsson. 
 
 
 
04311214 / BRIAN YUNIANTINING WULAN 
ANALISIS POSITIONING SUPERMARKET MIROTA DIANTARA PESAING BERDASARKAN ATRIBUT DI 
YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Banyaknya supermarket di Indonesia membuat konsumen semakin pusing untuk menentukan pilihan kemana mereka 
akan berbelanja. Hal ini membuat perubahan bagi struktur dan situasi pasar yang lebih menuntut penjual untuk mencari 
pembelinya. Menyadari persaingan yang semakin kompetitif membuat produsen harus memikirkan strategi untuk dapat 
menampilkan produk yang dimiliki dengan keunggulan-keunggulan dan keunikan karakteristik yang mungkin tidak 
dimiliki oleh pesaing. untuk dapat mengetahui apakah produk yang ditawarkan dapat tertanam dalam benak konsumen 
diantara produk pesaing sehingga konsumen memiliki persepsi dan sikap tertentu, maka strategi yang sangat cocok 
untuk digunakan adalah strategi positioning. Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah supermarket yang ada di 
Yogyakarta diantaranya Mirota, Pamela, dan WS. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
positioning Supermarket Mirota diantara pesaing (Pamela dan WS) berdasarkan atribut, Untuk mengetahui atribut-atribut 
yang dominan pada pembentukan posisi Supermarket Mirota, Pamela, dan WS, serta untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan konsumen terhadap atribut berdasarkan karakteristik konsumen. 
Adapun atribut-atribut yang diteliti adalah lokasi, harga, produk, pelayanan, promosi, fasilitas, dan keamanan. Alat-alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan Metode Fishbein untuk mengukur sikap konsumen 
terhadap objek tertentu didasarkan pada tingkat kepercayaan bahwa objek yang diteliti memiliki atribut dengan memberi 
bobot evaluasi kemudian dianalisis. Selain itu juga menggunakan analisis kruskal-Wallis untuk menentukan ada tidaknya 
perbedaan antara kelompok amatan dengan nilai keyakinan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah posisi atribut 
Supermarket Mirota lebih unggul daripada pesaingnya, diikuti oleh Pamela yang memiliki keunggulan posisi pada atribut 
lokasi, harga, produk, dan promosi. Sedangkan WS memiliki keunggulan posisi pada atribut pelayanan, fasilitas dan 
keamanan. Pada Supermarket Mirota lokasi merupakan atribut pembentukan posisi yang paling dominan, sama halnya 
dengan Pamela yang sangat dipengaruhi oleh atribut lokasi, namun beda halnya dengan WS yang menunjukkan bahwa 
keamanan merupakan atribut yang dominan pada pembentukan posisi. Selain itu dilihat dari rata-rata posisi atribut yang 
diterapkan oleh masing-masing Supermarket, tidak ada perbedaan sikap konsumen dalam berbelanja berdasarkan 
karakteristik konsumen yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan pekerjaan yang dimiliki oleh 
konsumen 
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04311366 / ARDI AGUS WULANDANI 
ANALISIS SEGMENTASI PASAR PELANGGAN TELKOMSEL (PENGGUNA KARTU HALO, SIMPATI DAN KARTU 
AS) BERDASARKAN UNSUR PSIKOGRAFIS DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04311237 / MANGESTHI RAHARJO 
ANALISIS SWOT DALAM MENENTUKAN STRATEGI BERSAING COUNTER HANDPHONE ALAM SELULER PEDAN 
KLATEN, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Swot dalam menentukan Strategi Bersaing Counter HP Alam Seluler”. Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis strategi bersaing yang dipakai untuk menghadapi persaingan setelah 
mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Counter HP Alam Seluler. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengambil dua variable yaitu: variable internal dan variable eksternal. Variable 
internal antara lain: pangsa pasar, citra produk, harga produk, lokasi perusahaan, kualitas produk, kemampuan menjual 
sedangkan variable eksternalnya: pertumbuhan pasar, perkembangan teknologi, daya beli konsumen, besarnya pasar, 
inflasi, struktur persaingan. Alat Analisis yang dipakai adalah matriks SWOT empat. Kuadran. Sampel yang digunakan 
sebanyak 10 responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner Sedangkan data untuk mengetahui posisi 
bisnis Counter HP. Alam Seluler Pedan Klaten, penulis menggunakan analisis SWOT -4K (Strenghts, Weaknesses, 
Opportinities, Treats 4 Kuadran) dimana semua variabel akan diberi dinilai, baik itu variabel internal maupun variable 
eksternal perusahaan. Hasil penelitian ini posisi Counter HP Alam Seluler Pedan Klaten berada pada sel 1 pada diagram 
SWOT-4K, yaitu berada pada sel pertumbuhan (Growth) dengan angka selisih positif untuk sumbu vertikal (peluang 
bisnis) sebesar 2,33, dan sumbu horisonal (kekuatan perusahaan ) sebesar 2,35 menunjukan bahwa Counter HP Alam 
Seluler Pedan mempunyai kekutan perusahaan yang tinggi dan mempunyai peluang bisnis yang tinggi, sehingga strategi 
yang cocok untuk pemasaranya adalah strategi pertumbuhan yaitu manajemen berusaha memperbesar perusahaan 
dengan memanfaatkan keunggulan bersaing yang telah berhasil dibangun untuk semaksimum mingkin mengeksploitasi 
peluang bisnis yang kini masih besar. Strategi tersebut meliputi peningkatan kualitas, citra, kemampuan menjual dan 
pangsa pasar, dengan memanfaatkan pertumbuhan pasar, perkembangan teknologi, dan daya beli konsumen sehingga 
besarnya pasar dapat ditingkatkan. 
 
 
 
 
04311116 / GALIH BUDI UTOMO 
CUSTOMER SATISFACTION OF ATM SERVICE : A CASE STUDY OF BANK MANDIRI IN YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Utomo, Galih Budi. (2008). Customer Satisfaction of ATM Service: A Case Study of Bank Mandiri in Yogyakarta. 
Yogyakarta: Management Department. Economics Faculty. Universitas Islam Indonesia. 
One of the notable developments of the quality movement in the last decade is that measurement of customer 
satisfaction has become an important element in the quality management. Customer satisfaction is increasingly 
recognized as a main ingredient for success in the market place. Customer satisfaction has traditionally been regarded as 
a fundamental determinant of long-term customer behavior. The more satisfied the customers are, the greater their 
retention is, the positive word of mouth (WOM), and ultimately, the financial benefits to the firms who serve them. It is 
no surprise, therefore, that firms seek to increase customer satisfaction. The main objective of this research is to measure 
customer satisfaction of ATM service quality in the banking sector. It has been proposed that customer perceptions and 
preferences of service quality have a significant impact on a bank’s success To provide greater understanding of the main 
issues relating to customer satisfaction of ATM service, this study has developed to measure customer perceptions of 
bank ATM services quality. This will allow bank administrators to gain a  comprehensive understanding of the quality 
issues associated with ATM services, thereby allowing them a better opportunity to improve customer satisfaction and 
help gain a competitive advantage. Based on the research, the result showed the staff’s satisfaction level of promptness 
of card delivery (3.95), performance of ATM (4.05), service quality of ATM personnel (3.93), quality of notes (3.60), 
sufficient number of ATM (3.98), secure locations (3.77), ATM has a user-friendly system (4.12), conveniently located 
(3.78), and ATM functions (4.17). The nonstaff’s satisfaction level of promptness of card delivery (3.67), performance of 
ATM (4.01), service quality of ATM personnel (3.73), quality of notes (3.39), sufficient number of ATM (3.80), secure 
locations (3.40), ATM has a userfriendly system (3.98), conveniently located (3.71), and ATM functions (4.13). 
Nevertheless, hopefully, this research can in turns, give benefits in increasing the level service quality of Bank Mandiri 
ATM service in order to get the higher customer satisfaction. 
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04311343 / REDHO SUTANTO 
PENGARUH KUALITAS JASA PT. KERETA API (PERSERO) TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG KERETA API 
ARGOLAWU DI STASIUN TUGU YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas jasa PT.KERETA API(Persero) terhadap kepuasan 
penumpang Kereta api Argolawu. Penelitian ini dilakukan di stasiun Tugu Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui tingkat kualitas jasa yang diberikan pada kereta api Argolawu dan tingkat kepuasan penumpang setelah 
menggunakan jasa kereta api Argolawu. 
Bentuk penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan statistik, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang 
akurat. Penilaian statistik dengan menggunakan kuisioner, untuk mempermudah perhintungan dibantu dengan computer 
SPSS13.0 For Windows. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden dengan metode convenience sampling. Metode 
analisis yang digunakan yaitu analisis Uji peringkat bertanda (Wilxocon) yang mana untuk menguji Ho mengenai 
perbedaan antara harapan dengan apa yang dirasakan oleh penumpang kereta api Argolawu. 
Untuk uji regresi sederhana dan uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas jasa 
terhadap kepuasan penumpang. Hasil analisis yang telah dilakukan, pada tingkat pelayanan yang telah diberikan 
PT.KERETA API(Persero) dengan menggunakan jasa kereta api Argolawu terhadap penumpang cukup berkualitas. Dapat 
dilihat bahwa terdapat perbedaan antara harapan dengan apa yang dirasakan penumpang kereta api setelah 
menggunakan kereta api Argolawu. Pada dimensi butir pernyataan dalam hal pelayanan tiket, memberi perhatian kepada  
penumpang, tanggapan yang baik terhadap penumpang dan kebersihan ruangan kereta api Argolawu sangat 
mempengaruhi kepuasan penumpang. 
 
 
 
04311180 / MUHAMMAD FAJRIAN AFWAN 
STRATEGI PEMASARAN BMT AL IKHLAS YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang ada pada lembaga keuangan syariah 
BMT Al Ikhlas. Dari sana kita bisa mengetahui dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 
dihadapi oleh perusahaan. Dengan mengetahui dan mampu mengidentifikasi maka kita bisa memformulasikan 
rekomendasi strategi pemasaran berdasar analisis yang telah di buat. 
Variabel yang di gunakan ada berjumlah 17, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dengan menggunakan variabel-
variabel yang telah ditentukan bersama dengan perusahaan kita menetukan nilai bobot masing-masing variabel yang 
besaran angkanya berdasarkan pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Setelah  nilai bobot di dapat kita 
bisa menentukan posisi perusahaan yang di dasarkan pada teori analisa SWOT kita bisa menentukan rumusan strategi 
yang tepat.  
Hasil analisis yang telah dilakukan perusahaan menempati posisi kuadran yang pertama, yang artinya perusahaan cukup 
potensial untuk terus maju dan berkembang dengan memanfaatkan peluang yang ada dan kekuatan yang dimiliki. 
Formulasi Strategi pemasaran dengan menggunakan matrik SWOT membuat strategi yang di tentukan terasa lebih 
mendetail dengan di tambah strategi fungsional pemasaran seperti produk, promosi, segmentasi pasar, dan penetapan 
pasar sasaran. 
 
 
 
03311347 / AZWARSYAH 
STRATEGI PEMASARAN PADA TREELABEL PIN & T - SHIRT DI KOTA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilaksanakan diperusahaan jasa Pin & T-shirt TREELABEL dikota Yogyakarta, dengan mengangkat 
permasalahan mengenai peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan perusahaan TREELABEL. 
Adapun judul penelitian ini adalah : “STRATEGI PEMASARAN PADA TREELABEL PIN & T-SHIRT DI KOTA YOGYAKARTA”. 
Tujuan penelitian ini adlah untuk menetapkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan TREELABEL Pin & 
T-shirt dan peluang serta ancaman dari lingkungan bisnis dimasa sekarang dan yang akan datang. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuisioner dan data yang diambil dari 3 orang responden yaitu Deriktur, Wakil 
Deriktur, manager pemasaran. Data diperoleh dari hasil jawaban kuisioner dan juga informasi dari perusahaan. 
Metode analisis yang digunakan adalah Matrik SWOT. Matrik ini berusaha untuk menunjukan posisi perusahaan pada saat 
sekarang dan yang akan datang.  Hasil dari penelitian menunjukan letak perusahaan TREELABEL dalam SWOT berada 
dalam posisi agresif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nilai tertimbang variabel internal yaitu 1.0799 dan variabel eksternal 
yaitu 0.5188. Implikasi yang dapat dilakukan adalah bahwa perusahaan harus melindungi dan mempertahankan kekutan 
yang ada saat ini, seperti harga,produk dan pelayanan terhadap konsumen, sehingga dapat bertahan di pasar dlam 
menghadapi pesaing terutama pesaing baru yang potensial. 
Kata kunci : Strategi Pemasaran, Matrik SWOT 
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01311123 / DWI NUR PRABOWO 
THE EFFECTS OF SERVICE QUALITY TO SERVICE LOYALTY: THE MEDIATING ROLE OF CUSTOMER 
SATISFACTION. CASE OF XL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER IN …, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
02311417 / DIAN EMILDA WIGUNA 
THE INFLUENCE OF PRODUCT KNOWLEDGE FACTORS TOWARD CONSUMERS ATTITUDE; A CASE STUDY AT 
INDOSAT MENTARI ADVERTISEMENT ON THE STUDENT OF THE FACULTY OF ECOMOMICS (ISLAMIC 
UNIVERSITY OF INDONESIA, UPN "VETERAN", AND STIE "YKPN"), 2007 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Nowadays, advertising tend to fight competitively to each other in an entertainment and advertising media such as on 
television, magazine, newspaper, poster and billboard. To improve the advertising effectiveness and attractiveness, many 
advertisers often use create ideas and innovative even in common thoughts in their advertising campaigns. Many 
advertisers believe that the creative ideas, uncommon thoughts, and unique selling position are more effective and 
capable to attract consumers’ attention. There are many opinions and theories that also support the important role of 
product knowledge factors toward consumers’ attitude can eventually lend to consumers appeal to try, buy, use, and be 
loyal to the advertised product. The purpose of this study is to analyze the influence of product knowledge factors toward 
consumer’s attitude and to find out the dominant factors of product knowledge that influence consumers’ attitude. There 
are two variables in this research: consumers’ attitude as dependent variable and product knowledge factors as 
independent variable. There are three factors in product knowledge that have been examined in this study, attributes 
knowledge, benefit knowledge and value of satisfying knowledge. 
The sample of product advertising that we evaluated in this research is Indosat Mentari advertisement. The primary data 
in this study is collected from survey of 120 respondents in three Faculties of Economics: Islamic University of Indonesia, 
UPN “Veteran”, and STIE ”YKPN” Yogyakarta. The respondents evaluate the attribute knowledge, benefit knowledge and 
value of satisfier knowledge by answering the questionnaire distributed. Further more, all data is evaluated by using 
multiple linear regressions to analyze its influence on consumers’ attitude. Based on the research findings and the 
analysis, it is found that product knowledge factors significantly influencing consumers’ attitude. In other word, the 
product knowledge factors such as attribute knowledge, benefit knowledge and value of satisfier knowledge do 
significantly influence consumer’s attitude. The other result identified that benefit knowledge is the dominant factor of 
product knowledge that influence consumers’ attitude. 
 
 
 
03311118 / ICHA NUR HANNA 
THE INFLUENCE OF PRODUCT KNOWLEDGE, PRODUCT QUALITY AND PRICE FOR THE CUSTOMER 
SATISFACTION AND LOYATY, 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
The objectives and assumptions of health care reform have changed repeatedly during the past century. Health 
informatics has long been peripheral to reform and must now become more central. Nowadays many kinds of health 
products and multilevel companies are spreading everywhere including different brands. These companies can see the 
indicators of an unhealthy life style and recognize many people will need their product. Expenditures on health care will 
likely continue rising because technological innovation makes possible new services and products. 
This Study analyse the influence of product knowledge, product quality, and price for the customer satisfaction & loyalty. 
The focus of the study is to see how positively the responds of the market toward of the products of PT KLINK 
INTERNATIONAL and significantly the relationship between the variables. 
 
 
 
 
04311159 / ATINA RIZKY HANDAYANI 
THE POWER OF CELEBRITY ENDORSEMENT IN BRAND CHOICE BEHAVIOR (AN EMPIRICAL STUDY OF 
CONSUMER ATTITUDE TOWARDS INDOSAT MENTARI ADVERTISEMENT), 2008 
Pembimbing: Suwarsono Muhammad, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Creative advertising has become an important marketing strategy for many companies to promote their products to the 
target market. The use of a celebrity endorser in advertising has become a frequently chosen method of advertising. Over 
the years there have been a number of studies that have examined under what conditions endorsers, oftentimes 
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celebrities, are appropriate for products. Research and experience show that consumers are most comfortable, and highly 
ready to spend, when celebrities endorse things that relate to their desired image. Celebrity endorsers are considered to 
be highly dynamic, with attractive and engaging personal quality. There are several reasons why a famous endorser may 
be influential: they attract attention to the advertisement in the cluttered stream of messages, they are perceived as 
more entertaining, and seen as trustworthy because of apparent lack of self-interest. Very often, advertising makers use 
various advertising styles to influence consumers' brand choice behavior. This study analyses male and female 
consumers’ brand choice behavior which is influenced by celebrity-based television advertising. The focus of the study is 
to see how positively and significantly the attitude of the consumers. The sample of advertisement in this research is 
Indosat Mentari television advertising which is featuring Dian Sastrowardoyo, a famous celebrity. The primary data in this 
study is collected from survey of 100 respondents in International Program Faculty of Economics, Islamic University of 
Indonesia (50 male students and 50 female students). The respondents rate the attractiveness of the celebrity-based 
television advertising and the influence of celebrity-based television advertising on consumers' brand choice behavior. In 
further, all data is evaluated by using Frequency analysis, Descriptive analysis, and Analysis of Variance (One Sample t-
Test). Based on the research findings and the analysis, it is proved that the celebrity-based television advertising has 
positively and significantly attracted the consumers. As a consequence, this attitude significantly influences the 
consumers’ brand choice behavior. The findings also show there are no significance differences between male and female 
consumers’ in their brand choice behavior which is influenced by celebrity-based television advertising. It can be 
concluded that the consumers are attracted to the use of the celebrity endorser and they believe it can influence their 
brand choice behavior but these behaviors do not seem to be different regarding the consumers’ gender. 
 
 
 
00311344 / NURSAMSU HERMAN 
PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN 
PRODUKSI PADA PT. GE LIGHTING INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Syafaruddin Alwi, Drs., MS. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul Pengaruh antara Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi 
Pada PT. GE Lighting Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap 
produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. GE Lighting Indonesia. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi dan disiplin kerja baik secara bersama-sama dan secara individu 
terhadap produktivitas kerja karyawan. Subjek penelitian ini adalah 100 orang karyawan bagian produksi PT. GE Lighting 
Indonesia. Pengambilan data dengan menggunakan angket, yaitu angket motivasi, angket disiplin kerja, dan angket 
produktivitas kerja. Analisis yang digunakan adalah analisis validitas, reliabilitas dan Regresi Berganda dengan 
menggunakan bantuan program SPSS versi 12.00. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara 
Motivasi dan Disiplin kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. GE Lighting Indonesia, baik 
secara bersama-sama maupun secara individu. Hasil analisis distribusi menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah 
wanita (56%), berusia antara 26-33 tahun (44%), lulusan dari SMU (55%, dan berstatus sudah menikah (62%). Dari 
analisis verifikatif diperoleh nilai F-hitung sebesar 16,366, dimana F-hitung ini > F-tabel (3,090). Hasil tersebut 
menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. 
Dengan demikian hipotesis yang pertama terbukti kebenarannya. Motivasi mempunyai hubungan yang positif dan 
signifikan secara individu terhadap produktivitas kerja dengan nilai t-hitung (3,603) > t-tabel (1,985). Hal ini 
menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan sangat signifikan antara motivasi terhadap produktivitas kerja. Dengan 
demikian hipotesis yang kedua terbukti kebenarannya. Disiplin kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 
secara individu terhadap produktivitas kerja dengan nilai t-hitung (3,483) > t-tabel (1,985). Hal ini menunjukkan adanya 
pengaruh yang positif dan sangat signifikan antara disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. Dengan demikian hipotesis 
yang ketiga terbukti kebenarannya. 
Dari hasil pengujian diperoleh besarnya koefisien korelasi ganda (R) sebesar 0,502, jadi korelasi antara Motivasi, dan 
Disiplin Kerja, terhadap Produktivitas Kerja adalah berkorelasi sedang. Persamaan garis regresinya adalah Y = 10,714 + 
0,272 X1 + 0,292 X2. Sedangan koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,252 yang menunjukkan bahwa 25,2% 
variasi Produktivitas Kerja ditentukan oleh adanya faktor Motivasi, dan Disiplin Kerja. Sedangkan sisanya sebesar 74,8% 
variasi Produktivitas Kerja ditentukan oleh faktor yang lain di luar model. 
Kata Kunci : Motivasi, Disiplin Kerja, dan Produktivitas Kerja 
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04311225 / RIKY PRIMA 
PENGARUH RELIGIUS DAN SUKUNGAN SOSIAL TEMAN TERHADAP PENYESUAIAN DIRI MAHASISWA (STUDI 
KASUS PADA MAHASISWA BRIDGING PROGRAM FE-UII YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Trias Setiawati, Dra., M.Si. 
Abstrak/abstract 
This research examined the Effects of Religiousity and Peers Social Supports to the Students Self Adjustment in the 
Bridging Program of the Faculty of Economics, the Islamic University of Indonesia. In analyzing data obtained in the field, 
several analytical tools were used, such as regression analysis and correlation analysis. In their processing, computer 
program SPSS statistical series version 13.0 for Windows was used. This research aimed at understanding to what extent 
the Effects of religiousity and Peers Social Supports to the Students Self Adjustment in the Bridging Program of the 
Faculty of Economics, the Islamic University of Indonesia as well as which the most dominant effect in affecting those 
students self adjustment. Out of research results over regression and correlation testing and analysis, it can be known 
that religiousity and peers social supports had significant influence to the students self adjustment, and peers social 
supports to be the greatest factor in the students self adjustment in the Bridging Program of the faculty of Economics, the 
Islamic University of Indonesia. On the basis such research results, Bridging Program of the Faculty of Economics, the 
Islamic University of Indonesia needs to maintain peers social supports dimension, and keep try to increase its students 
religiousity by means providing maximum learning in religious science, mainly Islam study. 
Keywords: religiousity, social supports, self adjustment. 
 
 
 
03311325 / NINING ASTRIA 
ANALISIS EFEKTIFITAS PENGARUH IKLAN YAMAHA MIO TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI TOPAN, 
KUANSING, RIAU, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Penulis mengadakan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Iklan Yamaha Mio Terhadap minat Beli Konsumen”, 
dikarnakan ketertarikan penulis untuk mengetahui seberapa efektifkah sebuah iklan sepeda motor Yamaha Mio 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Bagaimana konsumen dapat memahami dan menyikapi sebuah iklan suatu 
produk. Penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variable-variabel yang ada dapat mempengaruhi minat 
beli konsumen. Dan juga variable mana yang paling berpengaruh terhadap minat beli. Untuk membuktikan tersebut, 
maka penulis menggunakan alat analisis berupa Path Analisis untuk menguji hubungan tersebut dengan menggunakan 
program SPSS 11.5.  
 
 
03311405 / NUR PRATIWI 
ANALISIS ELEMEN-ELEMEN EKUITAS MEREK PRODUK SIKAT GIGI MEREK FORMULA (STUDI KASUS 
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Dalam Penelitian ini ,Peneliti mengambil judul skripsi “Analisis Elemen – Elemen Ekuitas Merek Produk  Sikat Gigi Merek 
Formula ( Studi Kasus Pada Mahasiswa FE UII )”dengan populasi mahasiswa dan mahasiswi fakultas ekonomi Universitas 
Islam Indonesia yang pernah menggunakan sikat gigi merek Formula, dengan menggunakan sample sebagian dari 
mahasiswa dan mahasiswi fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia dengan jumlah 30 responden. Metode analisis 
yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Adapun analisis deskriptif ini data 
diukur secara tidak langsung berupa kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh 
suatu kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian atau kuesioner yang telah diberikan kepada responden berupa uraian 
–uraian sedangkan dalam analisis kuantitatif dari ekuitas merek yang terbagi dari beberapa terdapat beberapa alat 
analisis yang digunakan untuk pemecahan permasalahan dalam bentuk skripsi ini seperti analisis Diagram Kartesius, 
Skala Likert, dan Uji Cochran . 
Analisis Diagram Kartesius ini digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan produk dilihat dari kinerja produk 
dan harapan konsumen. Skala Likert digunakan untuk memperlihatkan tanggapan konsumen terhadap karakteristik suatu 
produk (sangat setuju, Setuju, biasa, tidak setuju, sangat tidak setuju) dan Uji Cohran digunakan untuk mengetahui 
signifikansi setiap asosiasi yang ada dalam suatu merek dimulai dengan pengujian semua asosiasi. 
Hasil dari pemecahan permasalahan diatas didapatkan bahwa meskipun kesadaran merek (brand awareness) sikat gigi 
merek Formula cukup kuat tetapi pada analisis loyalitas merek (Brand Loyalty), Asosiasi Merek (Brand Association) dan 
persepsi kualitas (Perceived Quality) lemah. maka dapat disimpulkan ekuitas merek yang dimiliki oleh sikat gigi merek 
Formula lemah. 
 
 
 



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2008  URUT PEMBIMBING - JUDUL 

PERPUSTAKAAN FE-UII                                                                                                                        135  
 

 
03311128 / TRIAS PADMURINDAH  
ANALISIS FAKTOR MARKETING MIX YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM MEMBELI SEPEDA 
MOTOR HONDA SUPRA X 125 PADA DEALER PUTRAGUNG BERKAT INDAH CEPU, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Faktor Marketing Mix yang Mempengaruhi Minat Konsumen dalam Membeli Sepeda 
Motor Honda Supra X 125 pada Dealer Putragung Berkat Indah Cepu”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi pengaruh faktor marketing mix (produk, harga, distribusi, promosi) terhadap minat konsumen dalam 
membeli sepeda motor Supra X 125. Serta mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap minat 
konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda Supra X 125.  
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode judgement sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 
100 responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah Produk (X1), Harga 
(X2), Distribusi (X3), Promosi (X4), dan Minat Beli (Y).  
Data diuji validitasnya dengan menggunakan korelasi Pearsont Product Moment, dan untuk menguji tingkat reliabilitasnya 
dengan menggunakan Crobachis Alpha dan kemudian data diolah dengan analisis Regresi Linier Berganda. Pengujian 
hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi sebesar 5 %.Peneliti menggunakan alat bantu SPSS For 
Windows 11.5. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel marketing mix yang 
terdiri dari variabel Produk (X1), Harga (X2), Distribusi (X3), dan Promosi (X4), mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap minat pembelian sepeda motor Honda Supra X 125 pada Dealer Putragung Berkat Indah Cepu, demikian juga 
secara parsial terbukti t hitung masing – masing variabel nilainya lebih besar dari pada t tabel dan dari analisis secara 
parsial tersebut dapat diketahui bahwa faktor harga mempunyai pengaruh yang paling dominan dalam mempengaruhi 
minat beli konsumen.  
 
 
 
 
03311188 / AHMAD FATHONI 
ANALISIS KUALITAS JASA, KEPUASAN PELANGGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU PURNA 
PENGGUNAAN JASA (TK TERPADU BUDI MULIA DUA YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Ada kecenderungan semakin mengertinya para orang tua di Indonesia akan arti penting pendidikan yang berkualitas bagi 
putera puteri mereka. Hal ini antara lain dapat dilihat dari begitu besarnya antusias mereka dalam mencari lembaga 
pendidikan yang berkualitas ketika memasuki tahun ajaran baru. Mereka berbondong-bondong mendatangi lembaga-
lembaga pendidikan guna mencari dan mendaftarkan petera puteri mereka pada suatu lembaga pendidikan yang mereka 
anggap mampu memenuhi harapan mereka dalam hal pendidikan bagi putera puteri mereka. Bahkan tidak jarang mereka 
rela mengeluarkan dana yang besar demi mendapatkan lembaga pendidikan yang berkualitas tersebut. 
Di sisi lain jumlah lembaga pendidikan yang dalam hal ini TK semakin hari semakin bertambah jumlahnya dan 
diperkirakan akan terus bertambah. Tidak jarang dalam satu kampung berdiri lebih dari satu TK. Mereka bermunculan 
guna melayani keinginan dan harapan para orang tua selain juga sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam upaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor ekonomi. 
Dari sekian banyak TK-TK tersebut tentunya terdapat kualitas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan 
kualitas tersebut antara lain dilihat dari sisi SDM, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Dan ternyata perbedaan 
kualitas tersebut banyak bepengaruh terhadap minat dan kepuasan yang dirasakan oleh para orang tua murid. Ada 
diantara mereka yang puas, dan ada yang kurang ataupun tidak puas.. Lebih jauh, kepuasan-kepuasan yang mereka 
rasakan seringkali mengantarkan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif terhadap lembaga pendidikan, dan 
sebaliknya. 
 
 
 
 
 
01311639 / ADE SEPTODWINANDA 
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI PERUSAHAAN DAERAH 
TARUMARTANI, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
- 
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04311292 / SEKAR SITA PUTRI BARDENI 
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA 
PONSEL SAMSUNG, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Pertumbuhan bisnis ponsel semakin lama semakin berkembang sehingga perusahaan harus selalu berusaha untuk 
mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan brand images 
suatu merek serta meningkatkan 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 ponsel merek Samsung. Penelitian ini bertujuan untukmengungkap pengaruh antara brand images dan kualitas 
terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen pada ponsel Samsung. Obyek dari penelitian ini adalah mahasiswa UII yang 
pernah menggunakan, sedang menggunakan atau membeli ponsel Samsung dengan jumlah responden sebanyak 100 
orang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden dengan metode convenience sampling 
dimana respondennya akan menjadi sample dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini enggunakan 
analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada awalnya dilakukan terlebih dahulu uji validitas danreliabilitas dan dinyatakan valid 
dan reliable sehingga langsung dilanjutkan dengan uji regressi. Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan 
bahwa terdapat pengaruh positif antara brand images, kualitas dan kepuasan terhadap loyalitas konsumen pada ponsel 
Samsung sebesar (R2 ) 0,794 artinya ketiga variabel bebas tersebut mempunyai kontribusi sebesar 79,4% terhadap 
Loyalitas Konsumen pada produk ponsel Samsung. Terbukti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara brand images 
terhadap loyalitas konsumen pada ponsel Samsung sebesar (R2) sebesar 0,542, maka dapat diartikan bahwa brand 
images mempunyai kontribusi sebesar 54,2% terhadap loyalitas konsumen pada ponsel. Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kualitas terhadap kepuasan konsumen pada produk ponsel Samsung sebesar (R2)0,771 Artinya 77,1% 
variabel kualitas mempengaruhi kepuasan konsumen.  
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas terhadap loyalitas konsumen pada produk ponsel Samsung 
sebesar (R2) 0,731 Artinya 73,1% variable kualitas mempengaruhi loyalitas konsumen. 
Kata kunci: brand images, kualitas, kepuasan dan loyalitas 
 
 
 
04311112 / FAJRIN HERNAWAN WICAKSONO 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN BENGKEL AHASS  MONZA PRIMA YOGYAKARTA TERHADAP 
KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
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 yang dapat menghasilkan barang dan 
jasa yang berkulitas baik yang mampu menghadapi persaingan di pasar global. Konsumen juga merupakan penentu 
kelangsungan hidup suatu perusahaan. Perusahaan harus dapat memuaskan konsumennya dengan memberikan 
pelayanan yang 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. 
Konsumen akan mencari produk atau jasa yang dapat memberikan mereka kepuasan sesuai dengan harapan mereka 
atau bahkan melebihi yang diharapkan. 
Setiap perusahaan akan bersaing untuk mendapatkan konsumen. Hal ini mendorong PT. Astra Honda Motor (AHM), yang 
merupakan agen tunggal pemegang merek (ATPM) sepeda motor Honda di Indonesia, untuk menjalankan fungsi 
produksi, penjualan dan pelayanan purna jual yang 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 yang tersebar di seluruh Indonesia baik di wilayah perkotaan maupun di daerah-
daerah. Dengan berbagai pelayanan yang diberikan, diharapkan mampu menarik minat calon konsumen, memberikan 
kepuasan maksimal bagi konsumen yang ada serta mampu membangkitkan komitmen konsumen untuk tetap bermitra 
baik dengan perusahaan. Berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari kualitas pelayanan Bengkel Ahass Monza Prima Yogyakarta terhadap 
kepuasan dan loyalitas (dilihat dari komitmen afektif dan komitmen kontinum) konsumen, dengan membagikan kuesioner 
kepada 100 konsumen Bengkel Ahass Monza Prima Yogyakarta. 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 layanan dari Bengkel Ahass Monza Prima mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 
(dilihat dari komitmen afektif dan komitmen kontinum) konsumen. Akan tetapi melihat pengaruh dari kualitas pelayanan 
yang mereka rasakan terhadap komitmen kontinum melalui kepuasan dan komitmen afektif lebih besar lebih besar 
dibandingkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap komitmen kontinum hanya melalui kepuasan konsumen. Hasil 
lainnya adalah bahwa ketiadaan komplain bukan berarti bahwa konsumen telah memiliki loyalitas seutuhnya, karena bisa 
saja jenis komplain yang terjadi adalah komplain yang tidak terungkap yang bisa disebabkan karena ketidaktersediaan 
wadah untuk menyampaikan pengaduan terhadap perusahaan sehingga mereka bersikap tidak peduli akan kualitas 
layanan yang mereka terima meskipun merasa tidak terpuaskan. 
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03311341 / DESTIAWAN NUR FITRIANTO 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS 
KONSUMEN, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini tentang pengukuran tingkat loyalitas di suatu hotel yang terletak di Yogyakarta yaitu Hotel Cakra Kembang 
Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti loyalitas konsumen yang ada di Hotel Cakra Kembang Kembang. 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang sedang menginap di Hotel Cakra Kembang Yogyakarta. 
Dalam penelitian ini variabel yang di teliti adalah kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen Dalam penelitian ini 
melibatkan 105 responden yaitu konsumen yang menggunakan jasa Hotel Cakra Kembang Kembang. Untuk mengguji 
tingkat reliabiltas menggunakan product moment dan validitas menggunakan Spearman-Brown (rbb). Alat analisis yang 
digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan Hotel Cakra Kembang adalah tinggi dan 
dapat dikatakan memuaskan bagi konsumen. Dalam penelitian ini komitmen afektif dan komitmen kontinum dari 
konsumen tergolong tinggi. Hasil dari Analisis Regresi Linier dapat disimpulkan bahwa: Kualitas layanan berpengaruh 
positif terhadap kepuasan konsumen. Kualitas layanan dan Kepuasan konsumen berpengaruh negatif terhadap komplain. 
Kualitas layanan dan Kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap komitmen afektif. Kualitas layanan dan Kepuasan 
konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen kontinum. Dan komitmen afektif berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap komitmen kontinum 
 
 
 
 
04311277 / IVA BUDIYANTO 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAAN DAN LOYALITAS NASABAH BANK 
BUKOPIN (STUDI KASUS PADA BANK BUKOPIN CABANG UTAMA DI YOGYAKARTA), 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
04311368 / LESTARI SUDJI HARTINI 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS NASABAH TABUNGAN 
BRITAMA PADA BANK BRI CABANG CIKDITIRO YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Situasi persaingan yang semakin ketat disektor perbankan sejak deregulasi pemerintah (Pakto “88) digulirkan, dimana 
bank-bank yang ada tidak lagi bersaing dengan bank pemerintah dan swasta nasional namun juga bersaing dengan 
lembaga-lembaga keuangan lainnya menjadi alasan utama mengapa bisnis perbankan menerapkan pemasaran yang 
berorientasi pada loyalitas nasabah sebagai upaya dalam mempertahankan eksistensi mereka. Loyalitas menurut 
beberapa ahli bukanlah pembelian berulang-ulang yang hanya didasarkan pada kelebihsukaan relasional tetapi lebih pada 
komitmen pelanggan baik secara afektif (rasa) maupun kontinum (tindakan) (Fandy Tjiptono, 2002). Berdasarkan alasan 
tersebut maka untuk seterusnya dalam penelitian ini digunakan istilah komitmen (baik afektif maupun kontinum) untuk 
merepresentasikan loyalitas nasabah.  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi signifikan tidaknya pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan 
serta komitmen afektif terhadap komitmen kontinum nasabah Tabungan Britama pada Bank BRI Cabang Cikditiro 
Yogyakarta. Data penelitian diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada 100 responden yang dijadikan sampel yakni 
nasabah Tabungan Britama BRI yang memiliki rekening aktif minimal satu tahun pada Bank BRI Cabang Cikditiro 
Yogyakarta, dengan menggunakan Metode Purposive Quota Convenience Sampling. Penelitian ini mencakup Analisis 
Kualitatif untuk mengidentifikasi profil responden dan Analisis Kuantitatif  menggunakan teknik statistik untuk 
membuktikan hipotesis penelitian berupa Analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisis Regresi Linier Berganda dengan 
melihat signifikansi koefisien regresi dan koefisien determinasinya, menggunakan program SPSS Versi 15,00. 
Dari Analisis Kualitatif ditemukan bahwa Nasabah Tabungan Britama pada Bank BRI Cabang Cikditiro Yogyakarta adalah 
laki-laki sebesar 52% dan wanita sebesar 48%, berusia antara 16-25 tahun sebesar 49%, berlatar belakang pendidikan 
akhir SLTA sebesar 45%, berstatus mahasiswa sebesar 30% dan tidak terpaut jauh dengan PNS dan Karyawan Swasta 
sebesar 23%, memiliki pendapatan antara 1.000.000 – 3.000.000 sebesar 49% dengan frekuensi transaksi dalam satu 
bulan lebih dari dua kali sebesar 64% dan telah menjadi nasabah britama lebih dari  satu tahun sebesar 82% . Hasil lain 
yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah menyenangi kesopanan dan keramahan karyawan bank 
dalam melayani mereka (Tabel 4.9) dan menganggap buruk kualitas dari ATM yang disediakan karena seringnya offline 
(Tabel 4.9). Selanjutnya dari hasil Analisis Kuantitatif didapati bahwa secara parsial (1) kualitas pelayanan berpengaruh 
signifikan (F=0.000) terhadap kepuasan sebesar 74.3% (2) kepuasan tidak berpengaruh signifikan (F=0.297) terhadap 
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komplain (3) kepuasan berpengaruh signifikan (F=0.000) terhadap komitmen afektif sebesar 30.9% (4) kepuasan 
berpengaruh signifikan ((F=0.000)  terhadap komitmen kontinum sebesar 37.8% (5) komitmen afektif berpengaruh 
signifikan (F=0.000) terhadap komitmen kontinum sebesar 47.4% dan secara serentak (6) kualitas pelayanan dan 
kepuasan tidak berpengaruh signifikan (F=0.472) terhadap komplain (7) kualitas pelayanan, kepuasan dan komitmen 
afektif berpengaruh signifikan (F=0.000) terhadap komitmen kontinum sebesar 56.9% (8) kualitas pelayanan 
berpengaruh signfikan (F=0.000) terhadap komitmen kontinum sebesar 42.1%. Berdasarkan hasil statistik disimpulkan 
bahwa  layanan dari Tabungan Britama BRI mempengaruhi kepuasan dan loyalitas (dilihat dari komitmen kontinum) 
nasabah. Akan tetapi melihat pengaruh dari kepuasan yang mereka rasakan terhadap komitmen afektif yang belum 
maksimal menunjukkan bahwa terbentuknya komitmen kontinum yang mendorong mereka untuk tetap menjadi nasabah 
Bank BRI dan terus menggunakan Tabungan Britama kemungkinan besar lebih kepada faktor kebiasaan dimana pengaruh 
dari pihak luar cenderung lebih dominan ketimbang preferensi pribadi. Hasil lainnya adalah bahwa ketiadaan komplain 
bukan berarti nasabah telah memiliki loyalitas seutuhnya, karena bisa saja jenis komplain yang terjadi adalah komplain 
yang tidak terungkap yang bisa disebabkan karena ketidaktersediaan media untuk menyampaikan pengaduan ataupun 
rendahnya ikatan emosional (komitmen afektif) nasabah terhadap perusahaan sehingga mereka bersikap tidak peduli 
akan kualitas layanan yang mereka terima meskipun merasa tidak terpuaskan. 
 
 
03311310 / KIFNI YUDIANTO 
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP MINAT BELI SABUN MANDI LIFEBUOY, 
2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Sabun Lifebouy merupakan merek sabun yang mempunyai nama di pasar. Selain itu dari hasil survey yang penulis 
lakukan pada sebagian konsumen diketahui bahwa informasi yang mereka terima dari pesan iklan dari produk sabun 
Lifebouy yang menyebutkan bahwa setiap produk sabun Lifebouy dari mempunyai keunggulan dapat menghilangkan 
gatal-gatal, dapat membersihkan kulit, untuk mengurangi kulit kusam karena sinar matahari dan bahkan dapat 
mencerahkan kulit diterima positif oleh konsumen, sehingga efek lebih jauh adalah konsumen akan memilih produk sabun 
Lifebouy sesuai dengan informasi yang mereka terima. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap minat beli sabun mandi Lifebuoy? Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap minat beli sabun mandi Lifebuoy. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Survei. Dengan teknik sampel Nonprobability Sampling. Setelah itu, 
dianalisis dengan menggunakan analisis validitas, reliabilitas dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: 1) Secara parsial variabel sikap konsumen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 
beli konsumen. Hal ini dikarenakan Sig. t sebesar 0,033 dan dan taraf kesalahan 5% atau Sig. t <5% yaitu sebesar 0,033 
< 0,05. 2) Secara parsial variabel norma subyektif konsumen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 
konsumen. Hal ini dikarenakan Sig t sebesar 0,000 dan taraf kesalahan 5% atau Sig. t < 5% yaitu sebesar 0,000< 0,05. 
3) Secara simultan sikap konsumen (X1) dan norma subyektif konsumen (X2) berpengaruh yang signifikan terhadap 
minat beli konsumen (Y). Hal ini dikarenakan nilai Sig. F sebesar 0,000 dengan taraf signifikan 5% atau dapat dikatakan 
bahwa Sig. F < 5% yaitu 0,000<0,05. 
Kata kunci: sikap konsumen, subyektif konsumen dan minat beli 
 
 
03311364 / RIRIN LISTIYANTORO 
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBJEKTIF YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM 
MENGGUNAKAN KEMBALI WARNET "JAGO NET", 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Salah satu hal yang melatar belakangi berkembangnya usaha penyedia layanan internet atau warnet adalah semakin 
pentingnya informasi bagi kehidupan manusia. Karena pada era globalisasi sekarang ini menusia semakin sering 
membutuhkan informai tentang suatu hal, baik untuk menunjang dalam pendidikan, karier ataupun informasi yang 
bersifat umum lainnya. Salah satu warnet yang ada di Yogyakarta adalah ”JAGONET”. Semakin banyaknya warnet yang 
ada di yogyakarta maka semakin besar pula pesaingan yang akan terjadi.dan hal tersebut dipengauhi oleh berbagai 
macam faktor baik internal maupun eksternal. Penelitian ini menjelaskan tentang seberapa besar minat beli ditinjau dari 
pengaruh sikap konsumen dan norma subyektif terhadap “JAGONET” serta variabel yang paling dominan dalam 
mempengaruhi minat konsumen dalam menggunakan kembali jasa warnet ”JAGONET”.. Angket yang berisikan 22 butir 
pertanyaan akan disebarkan pada 97 konsumen atau orang yang pernah menggunakan jasa ” JAGONET”. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model Fishbein (Reasoned Action Model) untuk memperoleh konsistensi antara 
sikap dan perilakunya, sehingga model ini memiliki dua komponen yaitu komponen sikap dan norma subyektif. Sedang 
analisis regresi linier berganda digunakan untuk menetapkan pengaruh variabel-variabel sikap dan norma subyektif 
terhadap minat beli konsumen. Pengaruh tersebut ditujukan melalui koefisien regresi. Untuk melakukan uji hipotesis 
digunakan metode Uji Serentak atau Uji F dan Uji Parsial atau Uji t yang kemudian dapat diketahuhi bahwa variabel Sikap 
Konsumen (Ab) dan variabel Norma Subyektif (SN) sama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap Minat Beli 
(BI). 
Kata kunci : minat beli, sikap, norma subyektif. 
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03311352 / DIAN STIVANI 
ANALYSIS EFFECT OF SERVICE QUALITY TOWARD CUSTOMER SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALITY, 
2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
The purpose of this research was to (1) know influence service quality dimension viewed from tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, and emphaty toward customer satisfaction (2) to know influence of customer satisfaction 
toward customer loyalty (3) to know influence service quality toward customer loyalty with customer satisfaction as 
mediation variable. Data collected from 100 customer of Bank BNI Wonogiri wiyh use sample random sampling 
convinience. Hypothesis test use multiple linier regression, t-test, F-test, and determination coefficient(R2). Assumption 
classic test used normality, heteroskedasity, multikolinier, autocorrelation. 
Result of show that: (1) present significant influence service quality dimension viewed from tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, empathy, (2) present influence customer satisfaction toward customer loyalty (3) present 
significant service quality toward customer loyalty with customer satisfaction as the mediation 
KEYWORD: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy, service quality, customer satisfaction, customer 
loyalty. 
 
 
 
03311283 / BAYU RAKHMAWAN 
BOOST CUSTUMER SATISFACTION AND MAINTAIN LOYALTY WITH CHANNEL SUPPORT ON SERVICES 
PRODUCT : THE CASE OF MOBILE TELECOM PROVIDER PT.EXCELCOMMINDO PRATAMA INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
This research is conducted to identify satisfaction with online supporting services, and to determine the relative effects of 
satisfaction both online supporting services and offline supporting services and loyalty to service provider. The theoretical 
concept of the research based form previous research done by Allard C.R. van Riel*, Jos Lemmink and Sandra Streukens 
(2004), with some modification. The research was used usability, customization, assurance, online enjoyment, online 
value, responsiveness, online satisfaction, offline satisfaction and loyalty as the variables.  
To accomplish and analyze the causal relationship between those variables, the sample has been taken. The sample used 
in the research was 100 respondents who used XL in Jogjakarta province and were taken randomly by distributed 
questionnaires.   The result of statistical test indicates that Usability is significant. We also observed a significant effect of 
assurance to online service. The surprising result is customization, the supporting services offered by provider is lack of 
customization, responsiveness also insignificant. Another finding indicates that loyalty is insignificant. 
 
 
 
01311102 / ENDRANI SULISTYOWATI 
MEASURING DESTINATION IMAGE: A STUDY OF EVALUATING THE IMAGE OF JOGJA AS A TOURIST 
DESTINATION, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
This paper points out the importance of evaluating the image of a destination. Yogyakarta is famous as one of Indonesia's 
main tourist destinations. It is referred to a city of culture and heritage and is recognized as the second leisure tourism 
destination in Indonesia after Bali. However, the tourism sector in Indonesia, including in Yogyakarta, has suffered 
significantly as a result of economic crisis and several negative incidents in the past few years. Therefore, the importance 
of the role of destination image is discussed and the process of image evaluation as a process leading towards building a 
strong destination image is considered. This study particularly investigates whether the image of Yogyakarta held by 
foreign visitors is favorable or not. Yogyakarta’s image as a tourist destination as seen by foreign visitors, is evaluated. 
Possible image factors are presented and suggestions for marketing actions in line with new trends on the demand side 
are offered. The survey findings show that foreign visitor who have been to Jogja before, who have had contact with any 
Jogjanese or is familiar with Jogja before, and who is from more distant country has a more favorable image in mind of 
Jogja as a tourist destination. Further, findings show that in general the image of Jogja as a tourist destination is 
favorable. 
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04311520 / IVETH PRATHIWI DEWI 
PENGARUH INFORMASI PRODUK,KEMASAN DANATURAN SOSIAL SERTA KESENANGAN 
TERHADAPOPTIMALISASISTRATEGI PERIKLANANMELALUI APRESIASI IKLAN PD PRODUK SUSU CAIR, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04311336 / ROSIANA WIDIANINGRUM 
PENGARUH KETIDAKPUASAN KONSUMEN, KATEEGORI PRODUK & IKLAN TERHADAP KEPUASAN 
PERPINDAHAN MEREK SAMPHO, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Persaingan bisnis dibidang pemasaran produk saat ini sangat ketat, era perdagangan bebas dan globalisasi memaksa 
pemasar untuk terus bersaingan dalam merebut pasar potensial yang ada. Mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen, 
menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, memberikan kepuasan pada konsumen pasca 
penggunaan produk adalah cara yang harus dipikirkan dan dipenuhi oleh pemasar unt uk dapat menarik konsumen 
potensial dan membuat mereka loyal terhadap produk atau merek yang ditawarkan. 
Perpindahan merek adalah hal yang harus diminimalisir dan bahkan dicegah oleh pemasar. Tetapi dengan banyaknya 
pesaing produk serupa membuat pemasar harus cermat dalam melihat faktor apa saja yang dapat mendorong konsumen 
melakukan perpindahan merek. Ketidakpuasan konsumen, kategori produk dan iklan adalah beberapa factor yang dapat 
mendorong konsumen melakukan perpindahan merek. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti dan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara ketidakpuasan 
konsumen, kategori produk dan iklan terhadap keputusan perpindahan merek yang dilakukan oleh konsumen, baik itu 
pengaruh dari ketiga variable bebas secara serent ak (simultan) maupun secara terpisah (parsial). Selain itu juga untuk 
mengetahui variable bebas manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap keputusan konsumen dalam 
melakukan perpindahan merek shampoo. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa/ma hasiswi yang menggunakan produk 
shampoo dan pernah melakukan perpindahan merek di daerah Condong Catur & Seturan Yogyakarta. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dan Regresi Linier Sederhana , dalam penelitian ini penulis 
menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa ketidakpuasan konsumen, kategori produk dan iklan baik secara simultan maupun 
parsial berpengaruh terhadap perpindahan merek. Dan dari ketiga varia ble tersebut diketahui iklan adalah variable yang 
paling dominan berpengaruh terhadap perpindahan merek shampoo. 
Untuk dapat mencegah perpindahan merek yang mungkin dilakukan oleh konsumen pemasar harus meminimalisir 
ketidakpuasan pasca konsumsi dengan meningkatkan kualitas produk, kategori produk yang ada dibuat lebih bervariasi 
dengan macam-macam jenis yang sesuai dengan kebutuhan rambut konsumen, melakukan inovasi yang terus -menerus, 
meningkatkan iklan yang ada, membuat iklan sesuai realita dan tidak ter lalu berlebihan, menggunakan model yang 
sesuai sehingga pesan yang ingin disampaikan tepat sasaran dan pada akhirnya dapat membujuk orang untuk membeli 
produk yang ditawarkan. 
Kata kunci: ketidakpuasan konsumen, kategori produk, iklan dan keputusan perpindahan merek. 
 
 
 
 
 
01311169 / AGUNG PAMUNGKAS 
PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN PASAR SWALAYAN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK DI MIROTA GEJAYAN, 
2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui pengaruh dimensi persepsi yang terdiri atas atribut stimuli (physical data), 
sensory (physiological screen) dan emotional (phycological screen) secara simultan maupun secara parsial terhadap 
pembelian produk di Mirota Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang akan 
diperoleh dengan cara menyebar kuesioner. Dengan kuesioner peneliti meminta responden untuk menulis sendiri 
pertanyaan peneliti yang termuat dalam daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden. Dalam penelitian ini 
populasi adalah seluruh mahasiswa yang berbelanja produk pada Mirota Gejayan. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling yaitu metode sampling yang tidak menggunakan teknik 
acak dan tidak memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih dengan metode 
purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa persepsi yang terdiri atas atribut stimuli (physical data), sensory 
(physiological screen) dan emotional (phycological screen) secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap 
pembelian produk di Mirota Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Dengan demikian semakin tinggi stimuli (physical data), 
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sensory (physiological screen) dan emotional (phycological screen) maka semakin tinggi pembelian produk di Mirota 
Gejayan. Besarnya nilai pengaruh persepsi terhadap pembelian ditunjukkan oleh nilai R2 = 47,5% yaitu persentase 
besarnya pengaruh persepsi yang terdiri dari stimuli, sensory dan emosional terhadap perubahan pembelian produk di 
Mirota Gejayan adalah sebesar 47,5%. Variabel lain yang menjelaskan variasi perubahan pembelian secara menyeluruh 
adalah sebesar 52,5%.  
Kata-kata kunci: Stimuli (physical data), Sensory (physiological screen), Emotional (phycological screen), pembelian 
produk  
 
 
 
 
04311324 / RIA HARYANI 
PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT BELI SIMCARD GSM MENTARI (STUDI KASUS 
PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 17 November 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Setiap konsumen mempunyai perilaku yang berbeda – beda terhadap suatu produk. Sukses tidaknya suatu produk 
dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Dimana sikap dan norma 
subyektif merupakan perilaku yang mendahului perilaku pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh sikap dan norma subyektif konsumen terhadap minat beli simcard GSM Mentari. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) ada pengaruh yang signifikan antara sikap dan norma subyektif 
secara bersama – sama terhadap minat beli simcard GSM Mentari, 2) ada pengaruh yang signifikan sikap konsumen 
terhadap minat beli simcard GSM Mentari, 3) ada pengaruh yang signifikan norma subyektif terhadap minat beli simcard 
GSM Mentari. Sampel ditentukan dengan metode convenience sampling dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Indonesia. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner melalui survey. Sampel penelitian terdiri dari 100 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia sebagai konsumen potensial simcard GSM Mentari. Analisa data 
dilakukan dengan menggunakan Regresi Linier Sederhana, berganda dan analisa sikap model Fishbein. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) sikap dan norma subyektif secara bersama – sama berpengaruh terhadap minat 
beli, dimana Fhitung < kosfisien signifikansi (0,000 < 0,05), b) sikap konsumen berpengaruh signifikan terhadap minat 
beli, dimana t hitung < koefisien signifikansi (0,000 < 0,05), c) norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap minat 
beli, dimana t hitung < koefisien signifikansi (0,000 < 0,05). Hasil uji model Fishbein menunjukkan nilai yang positif> 
interval kelas (80,0210 > 78,7059). Artinya konsumen bersedia untuk melakukan tindakan pembelian yang nyata. 
Kata kunci: sikap, norma subyektif, minat beli. 
 
 
 
 
03311076 / BACHTIAR RIFAI 
PERILAKU KONSUMEN DALAM  BERPINDAH MEREK PADA PEMBELIAN PRODUK PARFUM, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pengalaman sebelumnya, pengetahuan produk, dan 
pencarian media terhadap pembentukan pertimbangan konsumen dalam pembelian produk parfum, serta pengaruh 
kepuasan konsumen, ukuran consideration set dan pencarian pengecer terhadap perilaku beralih merek konsumen dalam 
pembelian produk parfum di kalangan mahasiswa.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survai sampel, yang dimaksudkan melakukan penelitian dengan 
mengambil sebagian sampel dari seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi 
Fakultas Ekonomi UII, UPN “Veteran” dan STIE YKPN yang melakukan perpindahan merek pada pembelian produk 
parfum. Metode dalam penarikan sampel yaitu dengan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah dengan analisis jalur (path analysis).  
Berdasarkan hasil analisis data, dari 11 hipotesis yang diajukan, 7 hipotesis terbukti benar yaitu terdapat hubungan yang 
signifikan antara brand recognition terhadap customer satisfaction, brand recognition terhadap information search, 
information search terhadap consideration set, customer satisfaction terhadap consideration set, consideration set 
terhadap retail search, consideration set terhadap brand switch, customer satisfaction terhadap brand switch. Sedangkan 
4 hipotesis lain tidak terbukti yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara experience terhadap brand 
recognition, experience terhadap customer satisfaction, customer satisfaction terhadap information search, retail search 
terhadap brand switch.  
Kata kunci: Berpindah merek (brand switching), consideration set,.  
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04311078 / ARI DHARMAYANTI 
THE EFFECT OF MORAL INTENSITY, PERCEIVED RISKS AND MORAL JUDGEMENT ON CUSTOMER ETHICAL, 
DECISION MAKING WITH RESPECT TO SOFTLIFTING : A CASE STUDY OF MICROSOFT WINDOWS IN 
SLEMAN, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
03311195 / FAIZAL FIRDAUS 
THE INFLUENCE OF SERVICE BRAND COMMUNICATION ON BRAND ATTITUDATE AND PURCHASE INTENTION 
"A CASE STUDY  AT  SIMPATI GSM SERVICE PROVIDER", 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
Firdaus, Faizal (2008) “The influence of service brand communication on brand attitude and purchase intention “a case of 
simpati gsm telecommunication service provider”Yogyakarta: Management Department, International Program Faculty of 
Economics, Universitas Islam Indonesia. 
This study is to seek the communication effect (advertising, word of mouth, and brand name) of service brand on brand 
attitude and purchase intention. This study uses quantitative approach and data were gathered from the consumer and, 
or, people who every uses simpati product. 
The object of the study is Simpati Gsm telecommunication company,in kodya Jogjakarta. The used samples in this study 
are 100 customers or people experinced uses Simpati. This study uses structural equational model. There were seven 
hypotheses tested in this study, from the seven hypotheses only three seven hypotheses which had significant positive 
effect. The finding suggests that only word of mouth communication has significant positive impact on brand attitude and 
purchase intention, while brand attitude has significant impact on purchase intention. Therefore the company should focus 
on WOM as the marketing tool communication to increase the company’s good attitude to increase intention of purchase. 
This paper can help when the company needs to increase positive customer perception toward this brand and increase 
purchase intention by implementing more positive WOM communication. 
 
 
 
 
 
04311029 / YUDITHIA PURNAMANINGRUM 
THE INFLUENCE OF USAGE SITUATION AND SHOPPING ORINTATION THE IMPORTANCE ANCE OF RETAIL 
STORE ENVIRONMETAL DIMENSION : A CASE STUDI OF KARITA MOSLEM, 2008 
Pembimbing: Yazid, Drs., MM. 
Abstrak/abstract 
There are a lot of Moslem apparel retailer’s in recent market place. More retailers run Moslem apparel retail store and 
expand this business in Indonesia. It is not surprising because nowadays, there are more Indonesian Moslem people 
especially for female wearing veil. It is part of female’s obligation as a Moslem. That is why it becomes a promising 
business and one of the fast growing businesses in Indonesia. 
While some retailers are very successful, others are not. In order to increase the possibility of success, retailers must 
understand the consumer behavioral process that could affect the performance and competitive position of most retail. 
One of the factors that could bring good perception and could lead to the patronage behavior is probably because of the 
situation that happens on costumer and the orientation could give significant impact to retail environment which will lead 
the customer to their buying behaviour. 
However it has remained unclear what the exact relationship between usage situation, customer orientation and the 
importance of environmental dimension. For instance, one question that has been left unanswered concerns the issue 
whether there is direct relationship between usage situation and the importance of retail store environment or, there is a 
direct relationship between shopping orientation and the importance of retail store environment. This research tries to 
identify the relationship between usage situation, shopping orientation and the importance to the retail environmental 
dimension. The data collected from a sample of 100 Karita Apparel Moslem Retail Store in D.I. Yogyakarta, indicate that: 
(1) Usage situation is not influence the importance rating of retail environmental dimensions. (2) Shopping orientation is 
formed significantly influence the importance rating of retail environmental dimensions. The theoretical and implications 
for future research are discussed. 
KEY WORDS: usage situations, shopping orientation, physical environment, environmental dimension. 
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05311165 / ROSIANA GANISWARI 
ANALISIS DAMPAK RIGHT ISSUE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA 
PANJANG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEJ 2004-200, 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menguji kandungan informasi dengan melakukan event study mengenai reaksi 
pasar dan kinerja perusahaan terhadap pengumuman right issue.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah ada pengaruh pengumuman right issue terhadap abnormal 
return dan kinerja perusahaan yang melakukan right issue antara tahun 2004-2006 di BEJ. Metode yang digunakan 
dalam mengestimasi abnormal return adalah market model. Periode jendela yang digunakan dalam studi peristiwa yaitu 
selama 11 hari (dari H-5 sampai dengan H+5). Sedangkan kinerjka perusahaan diukur dengan Return on Assets (ROA)  
Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan bertahap rata-rata abnormal return 
yang menunjukkan lambatnya reaksi pasar. Sedangkan pada kinerja perusahan tidak terdapat perbedaan signifikan rata-
rata ROA yang berarti tidak ada perbedaan kinerja antara perusahaan right issue dan perusahaan non right issue.  
Kata kunci : right issue, abnormal return, event study, market model, ROA  
 
 
 
 
 
04311273 / SRI ANA RAHMAWATI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND PAYOUT RATIO (STUDI KASUS PADA 
PERUSAHAAN LQ-45 DI BEJ), 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Kebijakan deviden merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada 
pemegang saham dalam bentuk deviden atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa 
yang akan datang. Dividen payout ratio merupakan rasio pembayaran yang menentukan jumlah laba dibagi dalam bentuk 
deviden kas dan laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan. Rasio ini menunjukkan persentase laba perusahaan yang 
dibayarkan kepada pemegang saham biasa perusahaan berupa deviden kas. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, debt to equity ratio, ukuran 
perusahaan dan tingkat pertumbuhan terhadap dividen payout ratio 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam LQ-45 selama lima tahun tidak termasuk bank dan 
asuransi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji T Test dan 
analisis koefisien determinasi. 
Hasil dari penelitian ini hanya variabel likuiditas dan variabel ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap dividen payout ratio. Sedangkan variabel profitabilitas, debt to equity ratio dan tingkat pertumbuhan 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividen payout ratio. 
 
 
 
 
04311007 / NOVITA ANGGRAINI PW 
ANALISIS KINERJA REKSADANA SYARIAH INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SHARPE INDEX, TREYNOR 
INDEX DAN JANSEN INDEX, 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelititan ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Reksadana Syariah  dan Reksadana Konvensional sebagai kinerja 
pembanding serta menganalisis konsistensi ukuran kinerja portofolio (Sharpe Index, Treynor Index dan Jensen Index) 
ketika diterapkan untuk mengukur kinerja Reksadana Syariah di Indonesia. 
Pengujian terhadap kinerja reksadana yang telah diukur dengan sharpe index, treynor index dan jensen index, digunakan 
Uji beda dua rata-rata (Independent Samples t test). Sedangkan untuk pengujian konsistensi terhadap peringkat 
reksadana dilakukan dengan menggunakan The Kendal Rank Order Correlation Coefficient T (Tau Kendal).  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata investasi pada reksadana syariah baik pada Reksadana 
pendapatan tetap, campuran maupun saham tidak memberikan hasil beda yang signifikan (indefferent) dengan rata-rata 
hasil investasi pada reksadana konvensional baik pada Reksadana pendapatan tetap, campuran maupun saham di 
Indonesia. Terdapatnya konsistensi hasil pengukuran kinerja reksadana Syariah. Hal ini berarti bahwa diversifikasi yang 
dilakukan oleh manager investasi di Indonesia sudah cukup optimal. 
Kata Kunci: Reksadana syariah, kinerja, sharpe index, treynor index dan jensen index 
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04311127 / ARBI SISWATI 
ANALISIS KINERJA SAHAM JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN 
INITIAL PUBLIK OFFERING (IPO) DI BURSA EFEK JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fenomena outperformed dan underperformed terjadi pada 
perusahaan di Indonesia yang melakukan IPO di pasar modal, serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang pada perusahaan yang melakukan IPO di pasar modal 
Indonesia. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan IPO pada periode Januari 2002 sampai 
dengan Desember 2004. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga perdana (offering price), Closing price, 
harga saat listing saham perusahaan sampel dan IHSG saat listing (untuk kinerja jangka pendek) 1 bulan, 3 bulan, 6 
bulan, 12 bulan, dan 2 tahun (untuk kinerja jangka panjang) setelah perusahaan-perusahaan tersebut listing di BEJ. 
Kinerja saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Abnormal Return bulanan yang dihitung dengan menggunakan 
model Market-Adjusted Abnormal Return. Penelitian ini diuji dengan menggunakan statistik parametrik. Hipotesis 
pertama dan hipotesis kedua diuji dengan one-sample t-test. Normalitas data diuji dengan Kolmogorov-Smirnov test. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek kinerja saham mengalami outperformed, sedangkan 
dalam jangka panjang tidak menunjukkan kinerja saham yang underperformed. 
Kata kunci: Initial Public Offering (IPO), Underpricing, Outperformed, Underperformed. 
 
 
 
 
 
 
04311126 / ADITYA FITRIANTO KUSUMA PUTRA 
ANALISIS PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM:PENGUJIAN MONDAY EFFECT DAN 
WEEEKEND DI BURSA EFEK JAKARTA (STUDI KASUS PERUSAHAAN LQ45), 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perdebatan yang muncul mengenai Efficient Market Hypothesis yang 
dikemukakan oleh Fama (1970). Semenjak hipotesis tersebut dicetuskan, muncul sejumlah penelitian yang membuktikan 
secara empiris mengenai terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap konsep dasar pasar yang efisien tersebut. 
Penyimpangan-penyimpangan tersebut diantaranya muncul fenomena meningkatnya imbal hasil (return) di bursa saham 
pada akhir pekan yang terjadi berulangkali setiap minggunya hampir diseluruh bursa di berbagai negara, demikian pula di 
Bursa Efek Jakarta. Penyimpangan tersebut dikenal dengan sebutan anomali akhir pekan (weekend effect anomaly). 
Anomali akhir pekan menyatakan bahwa harga saham cenderung naik pada hari Jumat (weekend effect) dan turun pada 
hari Senin (Monday Effect). 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan pengaruh hari perdagangan 
terhadap return saham, serta menguji dan menjelaskan apakah Monday effect didahului oleh adanya return hari Jumat 
yang negatif (bad Friday). 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan Go Public yang tergabung dalam LQ-45 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta 
pada periode bulan Februari 2006 sampai dengan Januari 2007. Penelitian ini merumuskan dua hipotesis sesuai dengan 
tujuan penelitian. Untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan, dilakukan analisa dengan menggunakan metode 
Regresi Dummy dan metode Correlation. 
Berdasarkan metode analisa tersebut, diperoleh hasil pada hipotesis 1 bahwa pada derajat signifikansi 5% hari 
perdagangan saham Rabu dan Jumat dinyatakan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap besarnya return 
yang akan diperoleh, sedangkan hari perdagangan senin terbukti berpengaruh secara signifikan negatif terhadap return 
saham, sementara untuk hari perdagangan selasa dan kamis tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap return 
saham. Sedangkan hasil pada hipotesis 2 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif return pada hari Senin di 
Bursa Efek Jakarta terhadap hari return hari Jumat pada minggu sebelumnya. 
Dari uraian hasil analisa data tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena Monday Effect terjadi di Bursa Efek Jakrta 
pada periode Februari 2006 sampai dengan Januari 2007. dimana nilai return terendah dan tertinggi terjadi pada hari 
perdagangan Senin dan Jumat. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa return pada hari senin secara signifikan 
dipengaruhi oleh return pada hari Jumat pada minggu sebelumnya. 
Kata Kunci : Monday Effect, Weekend Effect 
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04311254 / ADITYA DJATI KUSUMA 
ANALISIS REAKSI HARGA SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN DAN PELAKSANAAN MERGER ANTARA BEJ DAN 
BES, 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio. Variabel 
yang diteliti adalah variabel bebas yang meliputi kesempatan investasi, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan 
dan ukuran perusahaan dan variabel terikat yaitu dividend payout ratio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti 
empiric apakah kesempatan investasi, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang selama lima tahun 
berturut-turut membagikan dividend dengan periode penelitian pada tahun 2002 sampai tahun 2006. Metode penelitian 
yang digunakan adalah dengan menggunakan model regresi linier berganda, dengan model ini dapat dilihat pengaruh 
semua faktor yaitu kesempatan investasi, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan baik 
bersama-sama maupun secara parsial terhadap dividend payout ratio. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesempatan 
investasi, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividend payout ratio, 
sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dividend payout ratio. 
Sedangkan dari hasil pengujian secara bersama-sama juga menunjukan pengaruh yang signifikan dari kelima variabel 
bebas tersebut terhadap dividend payout ratio sebesar 13,3% pada level signifikansi 5%.  
Kata kunci: dividend payout ratio, kesempatan investasi, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran 
perusahaan 
 
 
 
04311264 / NATHIA RINI ARUMSARI 
ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL (STUDI PADA PERUSAHAAN LQ-
45 PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE PENELITIAN TH.2005-2006), 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Struktur modal atau kapitalisasi perusahaan mencerminkan pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka 
panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi 
perusahaan. Hal ini karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansiil 
perusahaan. Oleh karena itu, agar kondisi tersebut tercapai, maka perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang 
mempengaruhi struktur modal. Variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal adalah : (1) tingkat pertumbuhan 
penjualan; (2) stabilitas arus kas; (3)karakteristik industri; (4) struktur aktiva; (5) sikap manajemen; (6) sikap pemberi 
pinjaman; (7) pr0fitabilitas. 
Penelitian ini akan menjawab Apakah variabel-variabel pertumbuhan 
penjualan, struktur aktiva, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan-perusahaan LQ-
45 pada Bursa Efek Indonesia? Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan 
analisa data regresi berganda. Obyek yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia. 
Waktu pengamatan adalah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 Melalui analisis uji asumsi klasik 
(multikolinearitas, heteroskedastisitas, 
autokorelasi dan normalitas) dan uji F serta hipotesis pada masing-masing variable yang mempengaruh struktur modal, 
maka jawaban penelitian ini adalah (1). Secara keseluruhan, variabel pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, dan ROA 
mempunyai pengaruh terhadap struktur modal, (2). Variabel pertumbuhan penjualan tidak mempunyai pengaruh yang 
tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan-perusahaan LQ-45 selama periode penelitian, (3).Variabel 
struktur aktiva tidak mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan-perusahaan 
LQ-45 selama periode penelitian, dan (4).Variabel profitabilitas mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap struktur 
modal perusahaan-perusahaan LQ-45 selama periode penelitian 
 
 
 
 
 
04311176 / IIN FITRIANI 
DAMPAK GOOD CORPORATE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (KASUS PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR 
KEUANGAN DI BURSA EFEK JAKARTA), 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
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04311023 / ANNISA WULANSARI 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND THE EFFECT TO THE FIRM PERFORMANCE, 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
This research searches for the relation between Good Corporate Governance (GCG) and the firm performance. The 
analysis includes two aspects: Abnormal Return and Profitability of the firm. This research takes the TOP-FIVE companies 
as the high score of the implementation of GCG and Non TOP-FIVE as the low score of the implementation of GCG based 
on the Corporate Governance Perception Index (CGPI). Based on the previous study done by Almilia, and Sifa in 
Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang (2006), the implementation of GCG could increase the stock return and 
profitability for the long-term period. This result is based on assumption that quality of the TOP-TEN is higher than Non 
TOP-TEN companies.  
This study takes the data from the companies’ financial statement listed in the Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD) for the year 2003-2007. However, the financial statement of the 2002 is used because it is needed in processing 
the data. The data is taken from capital market database of Jakarta Stock Exchange (JSX) corner at Faculty of Economics, 
Universitas Islam Indonesia. In addition, the data is also taken from the research of Corporate Governance Perception 
Index (CGPI) conducted by SWA-Magazine and Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) and other relevant 
sources with data criterion.  
The main result is the relation between dependent variable (Cumulative of Abnormal Return) and independent variable 
(Corporate Governance Perception Index (CGPI)). The variables have positive significant relation, thus, this result is 
appropriate with the prediction. The result shows that the implementations of GCG have huge effect to increase the stock 
return. Compared to the profitability, the relation between dependent variable (NPM and ROE) and the independent 
variable Corporate Governance Perception Index  (CGPI)) has negative significant relation. Thus, this result is not 
appropriate with the prediction. The result shows that the implementation of GCG has no effect to the increasing of 
profitability of a firm.  
Keywords: Corporate Governance Perception Index, Abnormal Return, Profitability.  
 
 
 
 
 
 
02311239 / DIAN SUSANTI 
INVESTOR PERCEPTION ABOUT BANK PERFORMANCE IN THE CONFLICT BETWEEN BANK AND 
GOVERNMENT, 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Susanti, Dian (2008). Investor Perception about Bank Performance in the Conflict between Bank and Government. 
Yogyakarta. Management Department. Economic 
Faculty. Islamic University of Indonesia. 
The primary aim of this study is to investigate the effectiveness of corporate governance practice in the conflict between 
Indonesian government and banking firms to stock return in investor perspective, which is done by adding listed banks 
that received the BLBI fund, dividend per share, dividend payout ratio, and beta as independent variable with stock return 
as the main dependent variable and abnormal return as additional dependent variable. This research may give the 
information needed based on the investor perspective to predict their future return in the case of the government and 
bank’s conflict. It shows the evidence that government and bank’s conflict has no negative effect on the stock return, 
dividend per share has no positive effect on the stock return, however dividend payout ratio has a positive significant 
effect on the stock return, and beta has no positive effect on the stock return. 
Keywords : Corporate Governance, Stock Return, Abnormal Return, Government 
and Bank’s Conflict (BLBI), Dividend per Share, Dividend Payout Ratio, Beta. 
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05311263 / REZA OCTISI 
PENGARUH COMPONEN CAMELS TERHADAP RETURN SAHAM PERBANKAN, 17 November 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 

 
 
 
 
 
04311039 / CITRA ABET PRATIWI 
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEJ 
2004-2006, 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
04311092 / FENNI YULIASTUTI 
PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG, KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KEPEMILIKAN 
INSTITUSIONAL TERHADAP MASALAH AGENSI (AGENCY PROBLEM), 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pegaruh kebijakan hutang, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusional terhadap masalah agensi. Penelitian difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk periode tahun 2005-2006. Pemilihan sampel berdasarkan metode purposive sampling. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pooling data, sehingga diperoleh sebanyak 68 data observasi dari 34 
perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertama, kebijakan hutang berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
masalah agensi (agency problem). Artinya semakin besar nilai kebijakan hutang perusahaan maka semakin besar pula 
masalah agensi. Kedua, kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap masalah agensi. Artinya semakin besar 
kebijakan dividen maka semakin besar pula masalah agensi. Ketiga, kepemilikan manajerial (managerial ownership) tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap masalah agensi. Dengan demikian, besar kecilnya kepemilikan manajerial tidak 
akan mempengaruhi masalah agensi. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengatasi masalah agensi (agency 
problem)  adalah dengan meningkatkan persentase kepemilikan manajerial untuk menyejajarkan kepentingan pemegang 
saham. Namun dalam penelitian ini dari 34 perusahaan yang diteliti hanya 14 perusahaan yang manajernya turut 
memiliki saham. Hal inilah kemungkinan yang menyebabkan persentase kepemilikan manajerial belum mampu 
mempengaruhi tingkat masalah agensi. Keempat, kepemilikan institusional (institutional ownership) tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap masalah agensi. Tidak signifikannya kepemilikan institusional dalam penelitian ini karena 
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jumlah pemilik (institusi) yang ada cukup banyak dan menyebar sehingga semakin besar pula tingkat kepentingan 
masing-masing pemilik. Sedangkan untuk variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (firm size) 
berpengaruh negatif signifikan terhadap abnormal return sebagai ukuran agency problem. Artinya dengan firm size yang 
besar, masalah keageanan dapat diturunkan. 
Kata kunci: Masalah agensi, Kebijakan hutang, Kebijakan dividen,     Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 
Firm Size 
 
 
 
 
05311257 / WISTI RAHAYUNINGSIH 
PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN RISIKO BISNIS TERHADAP KEPUTUSAN 
STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC DI BEJ, 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal terutama profitabilitas (profitability), 
ukuran perusahaan (firm size) dan risiko bisnis (business risk). Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur 
yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama periode 2004-2006. Rasio hutang jangka panjang 
terhadap total aktiva yang digunakan untuk mengukur struktur modal dalam penelitian ini. Penelitianpenelitian terdahulu 
menemukan bahwa variabilitas profitabilitas, ukuran perusahaan dan risiko bisnis memiliki pengaruh terhadap struktur 
modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah variabel–variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap 
keputusan struktur modal perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang 
negatif  
terhadap struktur modal, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal, sedangkan risiko bisnis 
berpengaruh positif terhadap struktur modal namun tidak signifikan. 
Kata Kunci: struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko bisnis. 
 
 
 
04311022 / UMI LAKSMITA JATI YP. 
STOCK RETURN PREDICTION COMPARISON BETWEEN FUNDAMENTAL AND TECHNICAL FACTOR (THE CASE 
OF JAKARTA STOCK EXCHANGE), 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
This research searches for the relation between Fundamental and Technical factors and stock return. The analysis 
includes two aspects: exchange rate and interest rate as fundamental factors and ARIMA method as the technical factor. 
This study tries to examine the effect of interest rate, exchange rate on stock price return, and how the previous return 
would affect the current stock price in the Jakarta Stock Exchange. Based on the previous study done by Gupta, and 
Chevalier (2000), who found the overall evidence failed to establish any consistent causality relationship between any of 
the economic variables under study. 
This study takes the data from the companies’ ILQ45 stock price listed in the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
from 2004 to 2006. The exchange rate and interest rate data were gathered from archives available at the Jakarta Stock 
Exchange (JSX) corner at Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia. 
The main result of this study shows that there is no significant correlation between the dependent variable (Stock Return) 
and independent variable (Exchange rate, Interest rate, and ARIMA method) in the measurement of stock return. The 
result shows that the variables mentioned above have no effect on the stock return. However, there are several 
companies showing positive and negative significant correlation among variables under study. This indicates that the 
variables under study affect the stock return in few companies during this research period. 
Keywords: Exchange rate, Interest rate, Autoregressive Moving average, Stock Return. 
 
 
 
 
02311249 / PANDU BRAMANTYA ADITAMA 
THE INFLUENCE OF ASSET STRUCTURE, SALES GROWTH, PROFITABILITY, AND COMPANY SIZE TO THE 
CAPITAL STRUCTURE OF MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN JAKARTA STOCK EXCHANGE, 2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
This research has been conducted in order to assess the effect of profitability, growth, size, and asset structure to the 
capital structure. The theoretical concept of the influence of profitability, growth, size, and asset structure to the capital 
structure will be based on the research which has been executed by Amidu (2007) titled Determinants of Capital 
Structure of Banks in Ghana: an empirical approach. In this research, it shows that the profitability, corporate tax, 
growth, asset structure, and bank size are influencing bank’s financing or capital structure decision. The significant finding 
of this study is that, more than 87% of the banks’ assets are financed by debts and out of this, short-terms debts appear 
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to constitute more than three quarters of the capital of the banks. 
To accomplish and analyze the causal relationship between those variables, the sample has been taken. The sample used 
in this research was 61 companies listed in Jakarta Stock Exchanges. Data used in this research are secondary data, 
which are total assets, fixed assets, long-term debts, equity, sales, and EBIT taken from each manufacturing companies 
financial reports in 2003, 2004, 2005, and 2006. Further, those data are to calculate the amount of asset structure, sales 
growth rate, profitability and company size. 
The result from statistical test indicates that the value of R2 as much of 0.227 or 22.7 %, shows that the capital structure 
explained by the factors of asset structure, sales growth, profitability, and company size as much of 22.7 %, and the rest 
of 77.3% explained by the other factors. In this research, profitability is becoming the most influencing factors affecting 
capital structure compared with other factors. 
 
 
 
 
 
04311030 / NADYA KARTIKA SARI 
THE RELATIONSHIP BERTWEEN INTEREST RATE, INFLATION AND EXCHANGE RATE WITH BOND PRICES, 
2008 
Pembimbing: Zaenal Arifin, Dr. 
Abstrak/abstract 
Bond is one of the securities owned by governments or companies. Nowadays, other than stocks, we can also buy bonds. 
Investors can buy bonds and get coupons given by the issuer for some period. The bonds can also be traded like other 
securities. In Indonesia, nowadays bond is one of the securities that should be considered in its role.ORI is the new 
product of government bonds. This kind of bonds traded in a trading mechanism as applied in stock trading with relatively 
small nominal value, because the bond is included in relatively low risk securities. One of the risks is the interest risk, 
because the movement of the bond price is reversed from the interest rate, inflation and exchange rate. 
This thesis will be focusing on the analyzing the relationship between the bond prices and interest rate, to see if it has a 
negative affect or not,not only with the interest rate, but also with the inflation and exchange rate. This thesis will also 
study about the comparison of traditional method and new method for measuring the bond price, to find out which 
method is more accurate. The population and samples are taken from the Jakarta Stock Exchange for the bond prices for 
year 2004 until 2006. Data of interest rate, inflation and exchange rate are acquired from Bank Indonesia for year 2004 
until 2006. Further, all data are evaluated by using a linear regression to analyse the negative effect of the bond price to 
the interest rate, inflation, and exchange rate. A paired t-test is used to measure the comparison of the accuracy of 
traditional method and new method. Based on the research finding and the analysis, it is found that the interest rate, 
inflation and exchange rate are negatively affected by the bond price. Also, the new method is found to be more accurate 
than the traditional method for measuring the bond price. 
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05311069 / PRASETYA SURYA PRATAMA 
EVALUASI KUALITAS BENSIN DI PENGECER WILAYAH KECAMATAN WONOSARI, 2008 
Pembimbing: Zaenal Mustofa EQ., Dr. 
Abstrak/abstract 
Seiring banyaknya kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin penulis sangat ingin mengetahui apakah 
bensin yang digunakan memenuhi standar yang di tetapkan atau tidak. Dari sampel bensin dapat diamati variabel 
diantaranya berat jenis bensin, jumlah literan adapun atribut berupa bau dan warna. Penulis mengambil penilitian di 
wilayah kecamatan Wonosari Gunungkidul. Untuk mengetahui penyimpangan pada bensin metode yang digunakan dalam 
menganalisis bensin menggunakan X-chart dan P-Chart karena dipandang lebih mudah dan sederhana. Setelah dilakukan 
pengambilan sampel kemudian dilakukan pengecekan berat jenis bensin dan jumlah literannya. Hasil dari perhitungan 
tersebut menemukan bahwa berat jenis bensin dan literan mengalami penurunan kualitas dengan tingkat konfidensi 
distribusi normal yang diberikan 95% (0.05) sedangkan berat jenis bensin memiliki Nilai Z 0.385, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa berat jenis bensin mengalami kerusakan atau dengan kata lain luas Z > Zα. 
 
 
04311199 / DEWI ASTUTI 
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK PADA PERUSAHAAN KECAP KENTJANA, KEBUMEN JAWA 
TENGAH, 2008 
Pembimbing: Zaenal Mustofa EQ., Dr. 
Abstrak/abstract 
 

 
 
03311183 / MUHAMMAD TRI WARDOYO 
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR PERUSAHAAN BAN, PT. BRIGDESTONE TIRE 
INDONESIA BEKASI JAWA BARAT, 2008 
Pembimbing: Zaenal Mustofa EQ., Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang evaluasi pengendalian kualitas produk akhir, 
dengan variabel yang diteliti adalah variabel fisik ban dengan bentuk pengujian sebagai berikut Drum test, daya tarik, 
temperatur, Plunger energy test, dan Uniformity test. Teknik penetuan sample yang 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 yang biasa digunakan adalah P-chart, dan Diagram Ishikawa untuk mengetahui; penyebab 
terjadinya cacat produk. Penelitian ini menemukan bahwa pada pengujian drum test, daya tarik, temperature, dan 
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plunger energy test masih terdapat cacat produk tetapi cacat produk yang dihasilkan masih berada dibawah standar 
ketentuan dari perusahaan yaitu 0,05 atau 5%, sedangkan pada pengujian uniformity test terdapat cacat produk yang 
berada di atas standar perusahaan yaitu sebesar 13,48% yang berada di atas 5% cacat ini disebabkan karena 
penggunaan peralatan yang kurang bersih dan pengejaran target perusahaan, sehingga menyebabkan karyawan menjadi 
cepat lelah. Pada pengujian dengan P-Chart didapat hasil terdapat ban cacat yang berada di atas standar perusahaan 
yaitu sebesar 5,49% berada di atas 5%. 
Kata Kunci: kualitas produk akhir. 
 
 
03311493 / AGUS PUJI WIDODO CK 
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI KAYU LAPIS DI CV.PUTRA MAKMUR ABADI (PMA) PARAKAN 
TEMANGGUNG JAWA TENGAH, 2008 
Pembimbing: Zaenal Mustofa EQ., Dr. 
Abstrak/abstract 
Pengendalian kualitas merupakan suatu aktifitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan 
dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengendalian kualitas ini dilakukan sebagai upaya 
menaikkan citra perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan. Hal ini disebabkan karena masyarakat mulai sadar akan nilai uang yang dibelanjakannya, sehingga mereka 
akan selalu menuntut dan mengharapkan adanya barang dan jasa yang bernilai setimpal dengan uang yang 
dikeluarkannya. Penelitian yang dilakukan terhadap pabrik kayu lapis di “CV. Putra Makmur Abadi” ini mengambil populasi 
jenis produk kayu lapis grade A  dengan pengambilan sampel selama 20 hari sebanyak 5 unit untuk pemeriksaan variabel 
produk per harinya dan 100 unit untuk atribut produk yang sama per harinya, sedangkan metode yang digunakan untuk 
menganalisis produk tersebut adalah metode Control Chart dan Diagram Ishikawa. Dari metode tersebut dapat diketahui 
proporsi dan tingkat kerusakan yang terjadi pada akhir  produksi serta untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab yang 
mungkin timbul dari suatu efek spesifik kemudian memisahkan akar penyebabnya. 
Metode Control Chart ini terdiri atas X-Chart yang digunakan untuk mengukur variabel produk yang terdiri dari panjang, 
lebar, tebal, tingkat kekerasan, tingkat kekeringan, kerataan flat, berat produk dan P-Chart yang digunakan untuk 
mengukur atribut produk seperti keretakan, berlubang, mata kayu, renggang. Serta Diagram Ishikawa yang digunakan 
untuk mengetahui penyebab-penyebab masalah yang timbul baik dari awal hingga akhir produksi. 
Hasil penelitian ini ternyata masih terdapat produk yang menyimpang dari standar kualitas produk yang ditetapkan oleh 
perusahaan. Diantaranya disebabkan oleh adanya pemilihan bahan baku yang kurang bagus, kerusakan mesin, 
kurangnya ketelitian karyawan, kurangnya keterampilan karyawan serta kondisi lingkungan kerja yang kurang nyaman. 
Kata Kunci : Kualitas produk akhir 
 
 
 
03311467 / ANNAS SADAOKTA 
EVALUASI PENGENDALIAN PRODUK AKHIR TRANSPORMATION PADA PT.BAMBANG DJAYA, SURABAYA JAWA 
TIMUR, 2008 
Pembimbing: Zaenal Mustofa EQ., Dr. 
Abstrak/abstract 
Pengawasan kualitas merupakan suatu aktifitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat 
dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengawasan kualitas ini dilakukan sebagai upaya menaikkan citra 
perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini 
disebabkan karena masyarakat mulai sadar akan nilai uang yang dibelanjakannya, sehingga mereka akan selalu 
menuntut dan mengharapkan adanya barang dan jasa yang bernilai setimpal dengan uang yang dikeluarkannya 
Penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan Trasformator “PT. Bambang Djaja” ini mengambil populasi produk 
Transformator tipe pasha tunggal ukuran 50 KVA dengan pengambilan sampel selama 20 hari sebanyak 60 unit tiap 
produknya, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis produk-produk tersebut adalah metode Control Chart. 
Dari metode tersebut dapat diketahui proporsi dan tingkat kerusakan yang terjadi pada saat proses produksi. Metode 
Control Chart ini terdiri atas X-Chart yang digunakan untuk mengukur 10 variabel produk yang terdiri dari panjang, lebar, 
tinggi, berat, daya tahan isolasi, daya tahan kumparan, pengukur perbandingan rasio belitan, penguji tegangan terapan, 
pengiji kenaikan suhu, penguji kebocoran serta P-Chart yang digunakan untuk mengukur atribut produk seperti estetika 
bentuk luar dari transformator. 
 
 
04311373 / DIYAN PURBOSARI 
EVALUASI SISTEM ANTRIAN PADA PEGUNAAN FASILITAS ATM PT. BANK RAKYAT INDONESIA 
(PERSERO,TBK) SEBAGAI UPAYA PENENTUAN JUMLAH FASILITAS PELAYANAN OPTIMAL, 2008 
Pembimbing: Zaenal Mustofa EQ., Dr. 
Abstrak/abstract 
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03311171 / MOHD PIRDAUS 
EVALUASI SISTEM ANTRIAN PELAYANAN NASABAH PADA BANK MANDIRI CABANG BUNGO JAMBI, 2008 
Pembimbing: Zaenal Mustofa EQ., Dr. 
Abstrak/abstract 
Dalam kehidupan sehari-hari, antrian, queueing atau waiting line, sangat sering dijumpai. Mengantri kadang memang 
harus dilakukan bilamana sedang menunggu giliran, misalnya untuk membeli karcis bioskop ,membayar tol, mengambil 
atau menyetor uang pada bank,dan lainnya.antriandapat juga terjadi pada barang ,misalnya antrian barang mentah yang 
akan diproses untuk dijadikan suatu produk tertentu, komoditi ekspor yan akan dimuat ke kapal laut, ataupun data yang 
akan diolah dipusat computer. Dalam penelitian ini akan menganalisis sistem antrian pada Bank Mandiri cabang Bungo 
Jambi, apakah sistem antrian yang digunakan saat ini sudah efektif?, dan menganalisa biaya fasilitas pelayanan dan biaya 
tunggu pelayanan. Biaya fasillitas pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat fasillitas 
dalam sistem antrian sedangkan biaya tunggu pelayanan adalah biaya yang harus ditanggung pelanggan (customer) saat 
mengantri dalam sistem. Kedua biaya tersebut secara signifikan akan berpengaruh pada biaya total pelayanan, dan biaya 
total pelayanan diharapkan efektif dalam sebuah sistem antrian sehingga biaya yang ditanggung oleh perusahaan dan 
pelanggan akan efektif juga, dan biaya total pelayanan dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau 
efisien. 
 
 
 
05311173 / EKO YUWONO 
TATA KELOLA OPERASI PENJUALAN BAGI PENGECER BBM DI WILAYAH SEKITAR KAMPUS FE UII 
YOGYAKARTA, 2008/2009 
Pembimbing: Zaenal Mustofa EQ., Dr. 
Abstrak/abstract 
Semakin banyaknya pengangguran ditambah dengan maraknya program pemerintah untuk membantu masyarakat 
menengah ke bawah memunculkan suatu fenomena yaitu menjamurnya usaha penjualan bensin eceran. Namun, usaha 
tersebut menyalahi aturan yang ada karena tempat penjualan bensin eceran yang resmi adalah SPBU. Oleh karena itu, 
penulis ingin mengetahui apakah tata kelola operasi yang dilakukan oleh penjual bensin eceran sesuai dengan standar 
aturan yang berlaku atau tidak. Dari sampel bensin dapat diamati dua variabel yaitu berat jenis bensin dan jumlah 
takaran. Sedangkan untuk atribut berupa bau dan warna. Kemudian penulis juga mengamati layout dan kelengkapan 
infrastruktur yang ada pada tempat penjualan bensin eceran. Penulis mengambil penelitian di wilayah radius 500 m dari 
kampus FE UII Yogyakarta. Untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi pada bensin yang dijual oleh pengecer, penulis 
menggunakan metode X-chart dan P-chart untuk menganalisa bensin tersebut. Setelah melakukan pengambilan sampel 
dan melakukan pengecekan berat jenis dan jumlah takarannya, maka diketahui dari perhitungan tersebut bahwa jumlah 
takaran mengalami penurunan dengan nilai Z sebesar 0.1357 dari batas toleransi sebesar 0.05. Kemudian untuk tata 
letak, masih ditemukan pengecer yang tidak memperhatikan keselamatan kerja dengan tempat penjualan bensin dekat 
dengan sumber api, penempatan alat penerangan yang membahayakan, serta penempatan wadah penyimpanan 
persediaan bensin. Dari segi infrastruktur, ditemukan bahwa semua penjual bensin eceran tidak memiliki alat pemadam 
kebakaran, alat penampung BBM yang terbuat dari bahan tahan api, papan peringatan dilarang merokok dan menyalakan 
api, alat penuang yang memiliki takaran, serta senter. 
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02311226 / AZIS BAHTIAR 
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN PADA KUALITAS JASA PELAYANAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA 
(PERSERO) UNIT KARANG PUCUNG CABANG MAJENANG, 2008 
Pembimbing: Zulian Yamit, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Kepuasan Konsumen Pada Kualitas Jasa Pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit 
Karang Pucung Cabang Majenang. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Karang Pucung 
Cabang Majenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, apakah kualitas pelayanan dari PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Unit Karang Pucung Cabang Majenang sudah sesuai dengan harapan nasabah dan apakah ada 
pengaruh yang signifikan pada kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Perusahaan akan sangat beruntung 
apabila mengetahui apa yang diinginkan konsumen atas produknya. Hal tersebut merupakan informasi yang sangat 
berharga yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perusahaannya. Dalam persaingan yang sangat ketat, hal utama 
yang harus diprioritaskan oleh perusahaan jasa adalah kualitas yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik dan deskriptif, hal ini bertujuan agar penelitian dapat memperoleh hasil 
yang akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Penilaian statistik dilakukan dengan menggunakan instrument 
kuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan computer program SPSS.12. 
Sedangkan populasi yang diteliti adalah para nasabah yang sedang melakukan transaksi Perbankan di PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Unit Karang Pucung Cabang Majenang. Sampel yang digunakan sebanyak 40 responden dengan 
metode convenience sampling. Metode pengolahan dan analisis menggunakan uji korelasi pearson product moment dan 
one shot dengan menggunakan Diagram Kartesius untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh dimensi-dimensi kualitas 
pelayanan/pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Melalui analisis yang dilakukan, secara keseluruhan pelayanan (jasa) 
yang diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Karang Pucung Cabang Majenang sudah sesuai harapan 
nasabah, hal ini dikarenakan karena adanya gap positif antara kinerja karyawan dengan harapan nasabah dan dengan 
adanya tingkat kesesuaian diatas 100 % pada tiap dimensi.. Dimensi kualitas pelayanan secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Tetapi secara pervariabel kualitas jasa atau pelayanan tidak 
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah dan variable kualitas pelayanan/ jasa mempunyai 
pengaruh yang berbeda-beda, namun dari keseluruhan variabel terdapat beberapa atribut pemuas pada dimensi tersebut 
yang nilainya kurang memuaskan untuk nasabah. 
 
 
 
 
04311459 / ISRA NEVADA 
ANALISIS KUALITAS JASA DI BISNINS CUCIAN KENDARAAN BERMOTOR "KINCLONG II" DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN, 2008 
Pembimbing: Zulian Yamit, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Dalam penelitian ini penulis menganalisis kualitas jasa pada cucian kendaraan bermotor Kinclong II dan pengaruhnya 
terhadap kepuasan pelanggan. Untuk menentukan pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan penulis 
menggunakan pendekatan dengan mengenal karakteristik kualitas jasa yang terdiri dari : reliability, responsiveness, 
assurance, empathy dan tangible. Data dapat diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang digunakan 
adalah kuesioner model tertutup, yang diukur dari bobot harapan dan kinerja dengan menggunakan skala likert. Alat 
analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif ini 
menggambarkan profil responden atau subyek penelitian dan atau karakteristik data, yang disajikan dalam bentuk tabel 
proporsi atau statistik deskriptif. Sedangkan analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda, koofisien 
determinasi, uji T ( uji parsial ), uji F ( uji serentak ) dan analisis diagram kartesius. 
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan lima dimensi kualitas pelayanan secara simultan dan parsial mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan diterima. Sedangkan koefisien determinasi ganda (R²) sebesar 
0,525. Artinya kelima variabel bebas tersebut mempunyai kontribusi sebesar 52,5 % terhadap kepuasan pelanggan, 
sedangkan sisanya sebesar 47,5% dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
Berdasarkan analisis diagram kartesius per item dapat diketahui variabel yang perlu diprioritaskan oleh jasa cucian 
kendaraan bermotor Kinclong II adalah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan serta kenyamanan 
ketika menggunakan jasa cucian. Sedangkan pelayanan yang harus dipertahankan adalah ketepatan dalam memberikan 
cucian, pelayanan yang dilakukan dengan segera, kemauan membantu kesulitan pelanggan, kesopanan, kepercayaan 
dalam melayani pelanggan, dan mampu bekerja secara profesional. 
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04311001 / NAZAR FIRMANZAH 
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PADA PERUSAHAAN PENGIRIMAN 
BARANG PT.ANTAR PENJURU INDONESIA DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Zulian Yamit, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
04311302 / MARISSA ULFA 
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN JASA PERBANKAN DAN KEPUASAN NASABAH DI BANK RAKYAT INDONESIA 
(BRI) CABANG CIK DITIRO YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Zulian Yamit, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang berdasarkan pada azas kepercayaan sehingga masalah kualitas menjadi 
faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha.Dalam penelitian ini, bank yang akan diteliti adalah Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) cabang Cik Ditiro Yogyakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas jasa perbankan dan kepuasan nasabah, dimana variabel -variabel 
yang mempengaruhinya yaitu: reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible dan kepuasan nasabah. Obyek 
dari penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan jasa Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Cik Ditiro Yogyakarta 
dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dimana 
respondenn ya akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif dan kuantitatif. Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja terhadap kualitas 
pelayanan di Bank BRI Cabang Cik Ditiro secara keseluruhan adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persepsi 
sebesar 4,19 yang berada pada interval 3,41 – 4,20. Tingkat kepentingan menunjukkan bahwa kepentingan nasabah 
terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan di Bank BRI Cabang Cik Ditiro adalah sangat penting. Hal ini ditunjukkan 
dengan rata-rata kepentingan sebesar 4,29 yaitu berada pada interval 4,21– 5,00 yaitu pada kategori sangat tinggi. 
Analisis kepuasan nasabah menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah belum merasa puas te rhadap kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Cik Ditiro. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar tingkat 
kesesuaian < 100 % dan analisis gap antara kinerja dan harapan bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa kinerja pada 
Bank BRI C abang Cik Ditiro belum sesuai dengan harapan nasabah. Analisis kartesius menunjukkan bahwa atribut yang 
perlu diprioritaskan adalah item: kantor menarik, bertransaksi dengan cepat, jam layanan optimal dan menyampaikan 
pemberitahuan dengan benar. 
Kata Kunci: reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible dan kepuasan nasabah 
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